Žarnovické pódium 2018
Pozvánka na 3. ročník súťaže žiackych populárnych hudobných
skupín - pôsobiacich na základných umeleckých školách.
Organizátori: Mesto Žarnovica, ZUŠ Žarnovica
Zodpovedný za organizátora: Mgr. Dalibor Zmoraj
Termín konania:

5.4.2018 (štvrtok)

Miesto konania:

Kultúrny dom , Dolná 261/25, Žarnovica 966 81

Partneri súťaže: Môlča Records s.r.o.

Mediálny partner súťaže: Televízia Panoráma
Náš FACEBOOK :

Žarnovické pódium

Zostrih a ukážka z minulého roku :
https://www.youtube.com/watch?v=VcYF9Xps9Qo
Milí kolegovia !
Máme za sebou už dva úspešné ročníky súťaže Žarnovické pódium a tak po
roku naša ZUŠ Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica pre Vás pripravuje už
tretí ročník súťaže, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame . Veríme, že sa nás zíde
čo najviac, že prídu staré i nové tváre a prežijeme spolu pekný hudobný umelecký deň.
Žarnovické pódium- je súťažou pre hudobné skupiny rôznych žánrov
populárnej hudby, bez rozdielu na funk, pop, rock, jazz, a iné žánre.... Otvárame dve
kategórie hudobných skupín - do 15 rokov a nad 15 rokov. Posolstvo súťaže spočíva
v tom, aby žiacke hudobné skupiny dostávali čo najviac priestoru na hranie, získavali
cenné skúsenosti a boli za ich vystúpenie ohodnotený a správne nasmerovaný do ich
ďalšieho hudobného rozvíjania sa.
Hudobné skupiny môžu interpretovať domácu i zahraničnú tvorbu. Tak isto tu
môžu využiť priestor pre hranie vlastných skladieb, ktoré sú aj bonusovo hodnotené
cenou.
Veríme, že súťaž v našom meste pomôže súťažiacim otvoriť dvere aj na väčšie
pódiá. Víťazi si budú môcť napríklad zahrať na najväčšom podujatí v meste Dni mesta

Žarnovica. Okrem možnosti dostať na sa na spomínané podujatie, máme pre víťazov
pripravené bohaté ceny, ktoré sme mohli zakúpiť hlavne vďaka podpore našich
štedrých sponzorov. Každý zúčastnený od nás neodíde na prázdno, dostane diplom
a spoločnú cenu -špeciálne vyrábanú pre našu súťaž. V súťaži v každej kategórii budú
vyhlásené prvé tri najlepšie miesta. V rámci súťaže bude hodnotený aj najlepší
autorský počin, najlepší spevácky a najlepší inštrumentálny výkon. Tak isto
budeme mať cenu Laureát súťaže, ktorý získa jeden deň v nahrávacom štúdiu spolu
s promo fotením v štúdiu (Môlča Records). Porotu bude tvoriť stabilný člen bubeník,
režisér - Robo Bošeľa , ktorý so svojim bratom Reném vlastnia spomínané
nahrávacie -vydavateľské štúdio. Pôsobí v skupine Slovak Tango a Rusín Čendeš
Orchestra. Ďalším členom poroty je hlasová pedagogička Andrea Kirschová ,
pôsobiaca tiež v štátnej opere Banská Bystrica. Najväčším lákadlom v porote bude
určite meno Tomáš Buranowsky, aktuálne vychádzajúca spevácka hviezda
slovenskej hudobnej scény so zamatovou farbou hlasu. Momentálne debutoval svojou
skladbou s názvom Lúč, ktorá sa stala jednoznačne najhranejšou slovenskou
skladbou v slovenských rádiách, ktorú si pred vyhodnotením súťaže určite zaspievame
na živo.
Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažnom poriadku. V prílohe sa
nachádza aj Záväzná prihláška pre obe kategórie + prihláška na obedy. Budeme radi
ak dáte LIKE na stránku na facebooku - Žarnovické pódium , kde budeme pridávať
stále nové aktuality a oznamy ohľadom súťaže , ktoré sa dozvieme priebežne.

Súťaž bude zaznamenávať na kameru naša TV Panorama.

Srdečne Vás pozývame na tretí ročník súťaže Žarnovické pódium.
Veríme , že sa opäť budete u nás cítiť dobre a prežijeme spolu s nami pekný hudobný
deň a účinkujúci odídu obohatení zážitkami a skúsenosťami .

S úctou

Kamil Danko
primátor mesta Žarnovica

Patrik Gontko
riaditeľ ZUŠ

Súťažný poriadok
Vekové kategórie
A1
A2

hudobné skupiny do 15 rokov (vrátane)
hudobné skupiny nad 15 rokov do 25 rokov

Pravidlá









 rozsah repertoáru sú dve súťažné piesne + jedna pre nazvučenie (max. 15
minút).
Vysielajúca organizácia môže prihlásiť do každej kategórie maximálne dve
súťažné skupiny.
Každá kategória bude otvorená, ak sa do nej prihlásia minimálne traja súťažiaci.
Zaradenie do vekovej kategórie do 15 rokov je podľa vekového priemeru členov
hudobnej skupiny. Kategória nad 15 rokov je ohraničená hornou hranicou 25
rokov .
Hudobná skupina musí byť zložená iba zo žiakov nie z učiteľov .
Na pódiu budú k dispozícií tieto hudobné nástroje: komplet bicie-Pearl Vision +
plechy Paiste a Stagg, 2x kombo Marshall MG100 dfx pre el.gitaru, 1x kombo
Marshall MB150 pre bass gitaru, 1x kombo Sherwood pre akustickú gitaru,
keyboard Yamaha PSR-S550, elektrické piano Korg.
O ozvučenie skupín sa postará firma FABOMUSIC.
V súťaži budú okrem vyhodnotenia a ocenenia prvý troch miest v každej kategórií
udelené aj zvláštne ceny celej súťaže:
 za najlepší vokálny výkon
 za najlepší inštrumentálny výkon
 za najlepší autorský počin
Do autorskej súťaže sa treba prihlásiť vopred a k Prihláške priložiť aj text
autorskej piesne. Taktiež bude vyhodnotená špeciálna cena Laureát súťaže,
ktorý môže byť buď z prvej , alebo druhej kategórie - získa deň nahrávania.

Poplatky
 Účastnícky poplatok je stanovený na 5,- € za každého súťažiaceho. Súťažiaci,
ktorí sa zúčastnia súťaže vo viacerých kategóriách, platia účastnícky poplatok iba
raz. Učitelia, sprievod a pozorovatelia účastnícky poplatok neplatia. Domáca
kapela zo Žarnovice štartovné neplatí. V cene poplatku sú zahrnuté náklady na
občerstvenie pre súťažiacich a technické zabezpečenie súťaže.
 Organizátor môže zabezpečiť obedy v rozsahu informácií zo Záväznej prihlášky
v ZŠ Fraňa Kráľa v Žarnovici. Stravná jednotka je v cene 2,70 €/osoba.

Termíny
 Prihlášky je nutné zaslať na adresu ZUŠ, Dolná 261/25, 966 81 Žarnovica,
alebo mailom na daliborz@azet.sk najneskôr do 23.3.2018!!!
 Všetky poplatky (účastnícky poplatok, obedy,) uhradí vysielajúca organizácia,
alebo účastník vopred, najneskôr do 23.3.2018!!!, prevodom na účet
organizátora vedený v VUB, a.s. pod číslom IBAN: SK 72 0200 0000 0000
1482 4422
Variabilný symbol: 31032017
Konštantný symbol: 308
Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť názvov skupiny
a vysielajúcej ZUŠ
 Cestovné organizátor neprepláca , platí ho v plnej miere vysielajúca
organizácia.

Predbežný časový harmonogram súťaže









prezentácia od 08:00
otvorenie súťaže 9:00
začiatok súťaže 09:15
obedy 11:30-12:30
vyhlásenie kategórie A1 do 15 rokov.
ukončenie súťaže 16:00
krátky vstup domácej kapely a hostí 16:30
vyhlásenie výsledkov 17:00

( časy sú orientačné , záleží od počtu kapiel a priebehu súťaže ).

Kontaktné informácie
ZUŠ, Dolná 261/25, 966 81 Žarnovica
www.zarnovica.sk
FACEBOOK : Žarnovické pódium
Mgr. Dalibor Zmoraj – zodpovedný za organizátora –0915 423 217,
daliborz@azet.sk
Číslo účtu pre úhradu poplatkov:
IBAN: SK 72 0200 0000 0000 1482 4422
VS: 31032017
KS: 308

