
SLOVAKIA CANTAT 2015
Medzinárodný festival pre zbory a orchestre

23. – 26. apríl, 2015
BRATISLAVA

Milí milovníci zborovej a orchestrálnej hudby,

radi  by  sme Vás  pozvali  na festival  SLOVAKIA CANTAT 2015,  ktorý  sa bude
konať  od  23.  do  26.  apríla  2015  v  Bratislave.  Festival  je  organizovaný
agentúrou  Bratislava  Music  Agency  a je  pod  záštitou  mesta  Bratislava.  Zbory
a orchestre  sa  môžu  festivalu  zúčastniť  ako  nesúťažné  zbory  a orchestre  –
zúčastnia sa všetkých predstavení festivalu alebo ako súťažný zbor a orchestre.
Uzávierka prihlášok je: 15. januára, 2015

KATEGÓRIE

ZBORY

A1:Detské spevácke zbory do 6 rokov

A2:Detské spevácke zbory do 8 rokov

A3:Detské spevácke zbory do 12 rokov

A4:Detské spevácke zbory do 16 rokov

B1:Chlapčenské zbory (soprán, alt)

B2:Chlapčenské zbory (soprán, alt, tenor, bas)

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

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

C3: Mládežnícke zbory do 21rokov (tenor, bas)

D1:Zbory mužské

D2:Zbory ženské

D3:Zbory miešané

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

E2: Komorné zbory dospelých 9 - 24 spevákov (mužské, 
ženské, miešané)

F1: Ľudová pieseň a cappella - zbory

F2: Ľudová pieseň s inštrumentálnym sprievodom - zbory

F3: Folklórne inštrumentálne súbory

F4: Ľudová pieseň a cappella – folklórne súbory

F5: Ľudová pieseň s inštrumentálnym sprievodom 
– folklórne súbory

G: Spirituál, Gospel

H1:

H2:

 Sakrálna hudba a cappella

 Sakrálna hudba s inštrumentálnym sprievodom

I: Renesančnej a barokovej hudby (najmenej 16 
spevákov), voľný výber skladieb, 12 minút čistého času.

J: Kategória súčasnej zborovej hudby, zborové skladby 
skladateľov narodených po roku 1950, voľný výber 
skladieb a cappella, 12 minút čistého času.

K: Hudobné divadlo, voľný výber skladieb, 15 minút 
čistého času (bez použitia mikrofónov)

L: Byzantská sakrálna hudba

R: Zbory seniorov

X: Nesúťažiace zbory
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ORCHESTRE

Detské orchestre do 12 rokov 

OA1:Hudobné orchestre, skupiny s voľnou inštrumentáciou

Detské orchestre do 16 rokov

OB1:Hudobné orchestre, skupiny s voľnou inštrumentáciou

OB2:Hudobné alebo vokálno-inštrumentálne orchestre

OB3:Nesúťažiace orchestra

Mládežnícke orchestre do 21 rokov

OC1:Symfonické orchestre

OC2:Sláčikové orchestre

OC3:Symfonické dychové a fanfárové orchestre

OC4:Hudobné orchestre s voľnou inštrumentáciou

OC5:Folklórne hudobné alebo vokálno-
inštrumentálne orchestre

OC6:Nesúťažiace orchestra

Mládežnícke orchestre do 35 rokov

OD1:Symfonické orchestre

OD2:Sláčikové orchestre

OD3:Symfonické dychové a fanfárové orchestre

OD4:Hudobné orchestre s voľnou inštrumentáciou

OD5:Folklórne hudobné alebo vokálno-
inštrumentálne orchestre

OD6:Nesúťažiace orchestre
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PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 Súťaž je vypísaná pre amatérske zbory 

 Každý zbor môže súťažiť vo viacerých kategóriách 

 Súťaži sa bez akustickej skúšky 

 Súťažný program nemožno meniť 

 Časový limit je 15minút. V prípade prekročenia časového limitu porota 
súťažné vystúpenie zboru ukončí 

 Vo všetkých súťažných kategóriách je povinná jedna skladba a cappella. 
Ostatné skladby môžu byť s použitím klavíra 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Pre zápis do jednej súťažnej kategórie je stanovený poplatok vo výške 200EUR. 
Každá ďaľšia kategória 150EUR a treba ho zaplatiť najneskôr do 15.1. 2015.

V prípade odhlásenia zboru sa poplatok nevracia.

PODMIENKY ÚČASTI

 Cestovné náklady, ubytovanie a stravu si hradí každý zbor sám. Týka sa to
aj dirigenta, doprovodu a šoférov autobusov.

 Ubytovanie a stravovanie bude zaistené v rôznych cenových kategóriách
podľa  požiadaviek  zboru:  Hostel  alebo  Hotel  (Hostel  =  dvoj  a  viac
posteľové izby. WC a sprchy sú spoločné pre niekoľko izieb). Zúčastnené
zbory musia počítať s ubytovaním v okruhu do 20 km od Bratislavy.

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo pre zaistenie ubytovania a stravovania
zúčastneným zborom.

 Usporiadateľ  si  vyhradzuje  právo  súvisiace  s  využitím  obrazových  a
zvukových záz-namov počas získaných počas festivalu.

 Spevácke  zbory  možu  mať  vystúpenia  počas  festivalu:
a)  program  svetskej  alebo  ľudovej  hudby,  (20  minút),
b) sakrálny program, (20minút)
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Termín uzávierky prihlášok: 15.1.2015

Prihlášku  k  účasti  na  festivale  je  možné  zasielať  od  1.5.2014  do  15.1.2015.
Formulár prihlášky je potrebné vyplniť elektronicky na tejto webovej stránke. Po
zaslaní elektronickej prihlášky obdržíte potvrdenie o prijatí na festivale.

K prihláške je potrebné priložiť:

 Vyplnený elektronický formulár prihlášky

 Súťažný program (meno a priezvisko skladateľa, názov skladby, dĺžka 
skladby)

 Zvukovú nahrávku zboru (CD, MP3, link)

 Charakteristiku zboru, orchestra a dirigenta (aj v anglickom jazyku). cca. 
10 riadkov

 Fotografiu zboru, orchestra a dirigenta (tlačová kvalita)

 Partitúry súťažných skladieb

Všetky materiály je potrebné zaslať v elektronickej podobe!

DIPLOMY

Podľa počtu získaných bodov udeľuje medzinárodná porota umiestnenie v:
Diplom za účasť do 14,99 bodov
Bronzovom pásme 15-19,99 bodov
Striebornom pásme 20-24,99 bodov
Zlatom pásme 25-29,99 bodov
Grand Prix Slovakia Cantat min.28 bodov

Spevácke zbory budú hodnotené bodovým systémom (0-30bodov) podľa týchto 
kritérií:

 spevácka technika a hlasová kultúra

 intonácia a rytmus

 výraz a štýlovosť

 výber súťažného repertoáru, dramaturgiaKaždý zbor dostane diplom s 
označením pásma v ktorom sa umiestnil.
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Porota može udeliť aj mimoriadné ceny (za dramaturgiu, hlasovú kultúru, štýlovú
intepretácii  a  pod.). Okrem  udelenia  bodov  porota  nevydáva  žiadne  písomné
hodnotenie výkonu spe-váckeho zboru.  Výsledky poroty sú konečné a nedá sa
proti ním odvolať.

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
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