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SLOVAKIA FOLK 2015 
Medzinárodný folklórny festival 

2. – 5. júl, 2015 
BRATISLAVA 

 

Medzinárodný folklórny festival pre detské, mládežnícke a dospelé folklórne  

skupiny a zbory 

Kategórie 

Zbory - ľudová pieseň a capella 

A1: Detské spevácke zbory do 12 rokov 

A2: Detské spevácke zbory do 16 rokov 

C1: Mládežnícke zbory do 21 rokov (soprán, alt) 

C2: Mládežnícke zbory do 21 rokov (S,A,T,B) 

D1: Zbory dospelé 

E1: Vokálne ansámble 4 - 8 spevákov (mužské, ženské, miešané) 

Ľudová pieseň s inštrumentálnym sprievodom 

FA1: Detské zbory do 12 rokov 

FA2: Detské zbory do 16 rokov 

FC1: Mládežnícke zbory do 21 rokov (soprán, alt) 

FC2: Mládežnícke zbory do 21 rokov (S,A,T,B) 

FD1: Dospelé zbory 

FL: Sakrálna, svetská hudba, spirituál, gospel 

Folklórne skupiny 

FB1: Detské folkórne skupiny do 12 rokov 

FB2: Detské folkórne skupiny do 16 rokov 

FB3: Mládežnícke folklórne skupiny do 25 rokov 

FB4: Dospelé folklórne skupiny 

FB5: Folklórne vokálne ensemble, 6 - 9 spevákov 
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Tanečné folklórne súbory 

FC1: Detské tanečné skupiny do 12 rokov 

FC2: Detské tanečné skupiny do 16 rokov 

FC3: Mládežnícke tanečné skupiny do 25 rokov 

FC4: Dospelé tanečné skupiny 

Folklórne orchestre 

 FO1: Detské folkórne orchestre do 12 rokov 

FO2: Detské folkórne orchestre do 16 rokov 

FO3: Mládežnícke folklórne orchestre do 25 rokov 

FO4: Dospelé folklórne orchestre 

FO5: Folklórne inštrumentálne ansámble (6 - 9 hudobníkov) 

Časový limit súťažného vystúpenia pre zbory a folklórne skupiny je 15 minút; pre 

tanečné skupiny 15 -18 minút; pre orchestre 20 minút. Výber repertoáru je voľný. 

Pravidlá súťaže 

  

Bratislavské folklórne slávnosti sú určené pre detské, mládežnícke a dospelé folklórne 

súbory: 

 Vokálne a vokálno-inštrumentálne súbory s folklórnym repertoárom 

 Spevácke zbory 

 Tanečné folklórne súbory so živou alebo reprodukovanou hudbou 

 Inštrumentálne folklórne súbory, orchestre 

 Minimálny počet členov súboru je 6 účinkujúcich (maximálny počet ani vek nie sú 

limitované) 

Registračný poplatok 

  

Registračný poplatok je stanovený vo výške 100 EUR. V prípade odhlásenia súboru sa 

poplatok nevracia. 

 

K prihláške je potrebné priložiť: 

 Vyplnený elektronický formulár prihlášky 
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 Súťažný program (názov skladby, meno autora, dĺžka) 

 Program vystúpení (názov skladby a autora, dĺžka) 

 Stručné curriculum súboru a dirigenta/vedúceho (aj v anglickom jazyku), cca. 10 

riadkov 

 Fotografiu súboru a dirigenta/vedúceho 

 Audio/video nahrávku súboru 

 Doklad o zaplatení registračného poplatku 

Všetky materiály je potrebné poslať v elektronickej podobe! 

Prihlášky na festival je možné posielať od 1.7.2014 do 15.4.2015. 

Formulár prihlášky je potrebné vyplniť elektronicky na tejto webovej stránke. Po zaslaní 

elektronickej prihlášky obdržíte potvrdenie o prijatí na festivale. 

Diplomy 

  

Umelecká komisia Bratislavských folklórnych slávností udelí každému zúčastnenému 

súboru diplom a spomienkovú cenu za účasť. V súťažnej časti festivalu podľa počtu 

získaných bodov udeľuje medzinárodná porota umiestnenie týchto pásmach: 

Diplom za účasť - do 59,99 bodov 

Bronzovom pásme - 60-74,99 bodov 

Striebornom pásme - 75-89,99 bodov 

Zlatom pásme - 90-99,00 bodov 

Grand Prix - podľa rozhodnutia poroty, min. 97 bodov 

 

Medzinárodná porota bude hodnotiť súťažné vystúpenie na základe týchto kritérií: 

 výber repertoáru a dramaturgia programu 

 technika a interpretácia 

 umelecký dojem 

Technické vybavenie 

Pre účastníkov festivalu bude na vystúpeniach zabezpečené: 

 Klavír (účastníci si môže priniesť vlastné hudobné nástroje) 

 6 mikrofónov 

 CD prehrávač 
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 Vystúpenia počas festivalu 
 

 30 min. vystúpenie v historickom centre Bratislavy – Hviezdoslavovo námestie 

 30 min. vystúpenie v historickom centre Bratislavy – Hlavné námestie 

 Slávnostný sprievod Starým mestom 

 Vystúpenie na gala koncerte Bratislavských folklórnych slávností 

 Možnosť usporiadania samostatného 45 min. vystúpenia v nedeľu 5.7.2015 

 

Organizátori si vyhradzujú právo zhotovovať a používať zvukové alebo obrazové 

záznamy z festivalových vystúpení. 

Koncertné miesta 

  

 Koncertná sieň Klarisky 

 Hviezdoslavovo námestie 

 Hlavné námestie 

 Primaciálne námestie 

 Eurovea 

Ubytovanie a stravovanie 
 

 Cestovné náklady, ubytovanie a stravu si hradí každý súbor sám. Platí to aj pre vedúcich 

súboru, sprievodné osoby a vodičov autobusov. 

 

Bankové spojenie 

Názov účtu: Bratislava Music Agency 

Záhumenská 3, 84106, Bratislava IV,          

Slovak republic 

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  

Bratislava-Suché Myto 6,  

Číslo účtu: 0631809658/0900 

IBAN: SK8309000000000631809658 

Swift code: GIBASKBX 


