Občianske združenie MultiArt a Konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch,
pod záštitou primátora mesta Topoľčany,
vyhlasuje 1. ročník celoslovenskej súťaže „Šansónová Ľalia“,
ktorý sa uskutoční v dňoch od 23. novembra do 28. novembra 2015.
Cieľom súťaže je podporiť, zviditeľniť a zmapovať spevácke, resp. šansónové talenty, či už ide
o amatérskych alebo profesionálnych súťažiacich.
Súťaž je prístupná verejnosti s celoslovenskou pôsobnosťou.
Súťažný poriadok
Súťaž je 3 kolová:
1. Kolo: pozostáva z vybraného repertoáru dvoch skladieb interpretovaných s
doprovodom klavíra. Jedna skladba vybraná zo zoznamu skladieb určeným
vyhlasovateľom súťaže a jedna podľa vlastného výberu.
Poznámka: V 1 kole je k dispozícií korepetítor.
2. Kolo: pozostáva z dvoch skladieb ľubovoľného výberu. Jedna skladba za vlastného
doprovodu, či už interpretom samým alebo za doprovodu ľubovoľného počtu
hudobníkov + jedna povinná skladba za doprovodu profesionálneho telesa, ktoré
bude zostavené organizátorom súťaže.
3. Kolo: pozostáva z výberu súťažných piesní, ktoré vyberie porota. Piesne budú
interpretované za doprovodu profesionálneho komorného orchestra v slovenskom
rozhlase a nahrávané Rádiom a televíziou Slovenska. (RTVS).

Súťažiaci budú rozdelení do nasledovných kategórii:
1. Kategória: od 14 do 16 rokov.
2. Kategória: od 17 do 19 rokov.
3. Kategória: od 19 rokov, bez obmedzenia veku.
Účasť na súťaži je podmienená zaplatením zápisného v nasledovných sadzbách:
1. Kategória: 40,-€
2. Kategória: 50,-€
3. Kategória: 70,-€
Zápisné je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu vedeného v Tatra Banke a. s. a to najneskôr do
10. 11. 2015. Týmto dátumom končí lehota, v ktorej je možné sa do súťaže prihlásiť.
Číslo účtu: 294 500 4042 / 1100
IBAN: SK15 1100 0000 0029 4500 4042
SWIFT: TATR SK BX
Do poznámky pre prijímateľa uveďte: SL 2015 Meno Súťažiaceho

Zaplatením zápisného sa prihláška stáva platnou.
Organizátor súťaže nehradí cestovné, alebo iné náklady spojené s účasťou v súťaži.
Organizátor zabezpečuje ubytovanie účastníkom súťaže, v prípade účinkovania súťažiaceho v 2
kole organizátor nezabezpečuje ubytovanie pre účinkujúceho, alebo účinkujúcich, ktorí
doprevádzajú súťažiaceho.
Termín uzavretia platných prihlášok je 10. 11. 2015
Prihláška je platná s priloženou kópiou dokladu o uhradení zápisného.
Miesto konania súťaže

23. až 25. novembra 2015 bude prebiehať 1. kolo v divadelnom štúdiu na Konzervatóriu
Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany.
25. a 26. novembra 2015 bude prebiehať 2. kolo v Spoločenskom dome v Topoľčanoch,
Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany.
28. novembra 2015 bude prebiehať 3. kolo v Slovenskom rozhlase v Bratislave, Mýtna 1,
Bratislava.
Porota
Jana Hubinská, Mário Kuly Kollár, Andrea Zimányiová, Katka Feldeková, Laco Kerata, Alica Gogová
Ceny

1. Kategória:
1. Cena: 400,-€
2. Cena: 250,-€
3. Cena: 150,-€
2. Kategória:
1. Cena: 600,-€
2. Cena: 400,-€
3. Cena: 300,-€
3. Kategória:
1. Cena: 750,-€
2. Cena: 550,-€
3. Cena: 450,-€
Hlavnému víťazovi súťaže bude udelená cena Generálneho partnera súťaže.

Vám všetkým praje veľa úspechov a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kópiu prihlášky a kópiou dokladu o uhradení zápisného posielajte na našu mailovú adresu:
sanson@multiart.sk
Originál prihlášky je potrebné predložiť pri nástupe do súťaže.
Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle: 0903 488 565

