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ROLAND POP SHOW 2013
PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Základní škola ŠTEFCOVA a hudební škola ROLAND vyhlašují pátý ročník pěvecké
soutěže pro žáky základních škol - ROLAND POP SHOW 2013.
Soutěž je zaměřena na žáky od prvních do devátých tříd, kteří budou rozděleni do tří
kategorií. Prosíme příslušné vyučující, aby žákům sdělili informace týkající se této soutěže,
případně vybrali žáky, kteří by mohli školu reprezentovat. V příloze zasíláme plakátek na
nástěnku a závaznou přihlášku pro soutěžící.
Soutěž proběhne v divadle DRAK v Hradci Králové v úterý 7.5.2013, v odborné porotě
zasednou zástupci učitelů, hudebníků, členů hudebních skupin.
Soutěžící si dle svého uvážení vybere j e d n u skladbu populární hudby (českou nebo
zahraniční) a její název včetně jména interpreta uvede do přihlášky (viz příloha) a odešle na
uvedenou adresu. Hudební doprovod bude zajištěn prostřednictvím profesionálních
hudebních nástrojů zn. Roland a kvalitní aparatury.
Pokud žák bude mít doprovod vlastní, musí být na CD v obvyklém formátu (CD audio,
nikoli mp3). CD bude řádně popsáno – jméno soutěžícího + název skladby.
Stejně jako v minulých ročnících se zpívá se na mikrofon, jednotlivá pěvecká čísla mohou být
z důvodu počtu soutěžících zkrácena na 2 – 3 minuty.
Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2013

P řihlášky do soutěže zasílejte na adresu:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTEFCOVA
Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové
nebo mailem na

andrej.roland@email.cz
Další informace - mailem na andrej.roland@email.cz nebo na tel. 777 262 518, Mgr. Andrej Željazkov.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ROLAND POP SHOW 2013
Jméno: .................................................., Adresa: ....................................................., PSČ: .............
Třída: .................., Škola: ...................................................................................................................

Název skladby: ...................................................................................................................................
Jméno interpreta (skupiny), který skladbu zpívá v originále: ...................................................

□

požaduji hudební doprovod

(popř. uveďte i transpozici, o kolik půltónů
je třeba tóninu posunout)

□ mám doprovod vlastní (CD audio)

POKUD SE NEJEDNÁ O ORIGINÁL SKLADBY, UVEĎTE, ZDA JE TO REMIX ČI ČESKÁ
ÚPRAVA A OD KOHO (popř. z jakého roku)

*** N ÁS T Ě N KA ***

R OLAND hudební šk ola a Základní škola ŠTEFCOVA vyhlašují pěveckou soutěž:

ROLAND POP SHOW 2013

PODMÍNKY SOUTĚŽE:
JEDNOKOLOVĚ PŘED ODBORNOU POROTOU
SOUTĚŽÍCÍ SI VYBERE 1 SKLADBU Z OBLASTI POP MUSIC (ČESKÁ NEBO ZAHRANIČNÍ) –

dále viz přihláška

3 KATEGORIE: I.
žáci 1. – 3. tříd ZŠ
II. žáci 4. – 6. tříd ZŠ
III. žáci 7. – 9. tříd ZŠ

KDY:

úterý 7.5.2013
KDE:

DIVADLO DRAK v Hradci Králové

PROGRAM SOUTĚŽE:

8:30 prezence soutěžících
9:00 soutěž jednotlivých kategorií
11:30 vyhlášení výsledků

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 15. DUBNA 2013 !

Přihlášky zasílejte na adresu:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTEFCOVA
Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové
nebo mailem na

andrej.roland@email.cz
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