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þlena zboru. 40. Ubytovanie a stravovanie úþastníkov je
v študentských domovoch SÚZ UMB a banskobystrických stredných škôl. Spevácke zbory
si zabezpeþia dopravu z vlastných prostriedkov.
INÉ KONCERTY A AKTIVITY ZBOROV
Zúþastnené zbory absolvujú:
x
vystúpenia na festivalovom koncerte (v dĎžke podĐa urþenia prípravného výboru,
max. 10 - 15 minút),
x
krátky vstup na promenádnom koncerte - Pamätník SNP, resp. Námestie SNP,
sprievod mestom,
x
závereþný spoloþný spev (naštudovaĢ skladby: Eugen SuchoĖ 1908 - 1993
- Aká si mi krásna, Lubor Bárta (1928 - 1972) - Gaudeamus igitur.
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1. Podmienky súĢaže upravuje súĢažný
poriadok, ktorý je prílohou propozícií ABB 201.
2. Kategórie a podkategórie medzinárodnej zborovej súĢaže:
A) Vysokoškolské spevácke zbory:
x
Mužské zbory, SLOVENSKO
AKADEMICKÁ

3.

4.

5.

x
Ženské zbory,
x
Miešané zbory,
x
Komorné zbory.
B1) Stredoškolské spevácke zbory:
x
Dievþenské zbory,
x
Miešané zbory.
B2) Stredoškolské spevácke zbory konzervatórií (dievþenské, miešané).
C ) Vokálne zoskupenia.
' 6DNUiOQDKXGEDEH]SRYLQQHMVNODGE\0{åXVDSULKOiVLĢ]ERU\]NDWHJyULH$%&
GĎåNDþLVWHMKXGE\PLQ
Poþty spevákov zborov:
x
ženské zbory: min. 25 - max. 45 speváþok,
x
miešané zbory: min. 25 - max. 45 spevákov,
x
komorné zbory: min. 15 - max. 24 spevákov,
x
stredoškolské zbory: min. 20 - max. 45 spevákov,
x
vokálne zoskupenia: min. 6 - max. 12 spevákov (vek: 15 – 26 rokov).
x ]ERU\VDNUiOQHMKXGE\: min.  - max.  spevákov.
Akademický spevácky zbor musí maĢ najmenej 70% þlenov vo veku do 30 rokov.
Stredoškolský spevácky zbor môže maĢ najviac 25% þlenov vo veku 19-25 rokov
(ostatní rok narodenia 1994-1998).
farebné
Vokálne zoskupenia musia maĢ samostatný
repertoár a musia vystúpiĢ bez dirigenta.
SúĢažný program pre kategóriu A musí obsahovaĢ (dĎžka þistej hudby 15-18 min.):
x
zborová skladba vlastného národa komponovaná po roku 1985,
x
polyfónna skladba z obdobia renesancie alebo baroka,
x
Povinná skladba slovenského skladateĐa bude zverejnená najneskôr do 3.1.
201
na: www.pdf.umb.sk, www.akademickabb.skZZZXPEVN
x
iné kompozície podĐa vlastného výberu.
SúĢažný program pre kategóriu B a C musí obsahovaĢ (dĎžka þistej hudby 14–17 min.)
x
zborová skladba vlastného národa komponovaná po roku 1985,
x
polyfónna skladba z obdobia renesancie alebo baroka,
x
iné kompozície podĐa vlastného výberu.
Zúþastnené zbory zašlú spoloþne s prihláškou n a j n e s k ô r do 15. 3. 201 záväzný
súĢažný program s jedným exemplárom notového materiálu a po príchode na Festival
odovzdajú partitúry interpretovaných súĢažných skladieb v 5 exemplároch.
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