Lípa Cantantes 2020
rozdělení do kategorií a pravidla
Kategorie:
Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk soutěžícího k datu 1. 9. 2019.

Kategorie pro sólový zpěv - jednokolové
1. KATEGORIE 7 - 9 let
2 písně rozdílného charakteru
2. KATEGORIE 10 - 12 let
1 píseň lidová, 1 píseň umělá

Kategorie pro sólový zpěv - dvoukolové
3. KATEGORIE 13 - 15 let
Repertoár prvního kola: 1 vokální skladba 17. – 18. století, 1 vokální skladba 19. – 21. století,
1 libovolná vokální skladba
Repertoár druhého kola: 2 libovolné vokální skladby rozdílného charakteru
4. KATEGORIE 16 - 18 let
Repertoár prvního kola: 1 vokální skladba 17. – 18. století, 1 vokální skladba 19. – 21. století, 1 libovolná
vokální skladba
Repertoár druhého kola: 2 libovolné vokální skladby rozdílného charakteru (možno zařadit árii)

5. KATEGORIE 19 - 25 let
Repertoár prvního kola: 1 vokální skladba 17. – 18. století, 2 vokální skladby 19. – 21. Století
Repertoár druhého kola: 1 libovolná vokální skladba, 1 árie
Ve všech kategoriích a kolech je horní hranice max. 7 minut.
Porota si vyhrazuje, po dohodě se soutěžícím, možnost zkrátit repertoár.
Soutěžní repertoár tvoří lidové, umělé písně a árie s klavírním či jiným instrumentálním doprovodem. Nelze zařadit
píseň populární. Není přípustný doprovod elektronických hudebních nástrojů a z hudebních nosičů. Podmínkou je
přednes repertoáru zpaměti ve všech kategoriích.

Kategorie pro komorní zpěv - jednokolová
Soutěž v komorním zpěvu je určena pro dua, tria, kvarteta, kvinteta a sexteta. Všechny kategorie jsou
jednokolové. Vítězné těleso každé kategorie v rámci ocenění zazpívá na koncertě vítězů.

A. KATEGORIE

průměrný věk nesmí přesáhnout 12 let

libovolný výběr vokálních skladeb

B. KATEGORIE

průměrný věk nesmí přesáhnout 16 let

libovolný výběr vokálních skladeb

C. KATEGORIE

průměrný věk nesmí přesáhnout 20 let

libovolný výběr vokálních skladeb

D. KATEGORIE

průměrný věk nesmí přesáhnout 25 let

libovolný výběr vokálních skladeb
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Pravidla a ustanovení:
Podmínkou je přednes repertoáru zpaměti ve všech kategoriích.
Zdvojování hlasů není přípustné.
Instrumentální doprovod se nezapočítává do počtu členů.
Není přípustný doprovod elektronických hudebních nástrojů a z hudebních nosičů.

Důležitá upozornění
Soutěžit se bude v abecedním pořadí /A - Ž/, při druhém kole v pořadí /Ž – A/.
Prezence účastníků bude probíhat hodinu před soutěžním vystoupením dle časového rozpisu ve
vestibulu školy. Každý účastník je povinen se jí zúčastnit.
U prezence budou každému soutěžícímu poskytnuty podrobnější informace.
Změna v repertoáru oproti přihlášce je možná, pouze však jedna v každém kole a musí být
nahlášena do 24 hodin před zahájením soutěže!
Změna repertoáru oproti přihlášce není možná pro soutěžící bez vlastního korepetitora!
Není možné zpívat stejnou píseň v obou kolech.
Rozezpívání soutěžících je možné v přidělených učebnách dle seznamu vyvěšeného v den soutěže ve
vestibulu školy. Žádáme všechny soutěžící a jejich doprovod, aby si nenechávali cenné věci ve třídách.
Učebny se v den soutěže nebudou zamykat.
Za bezpečnost žáků odpovídá vysílající škola nebo organizace.
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