
Klub kultury v Uherském Hradišti a Dům kultury v Uherském Brodě

VYHLAŠUJÍ
předvýběrová kola postupové přehlídky

dětských interpretů lidových písní

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2022
46. ROČNÍK

Cílem předvýběrových kol je podnítit děti ke zpěvu lidových písní, získat přehled o výrazných pěveckých talentech a vybrat
nejlepší z nich do oblastní přehlídky, která bude zároveň výběrem do dalších navazujících pěveckých soutěží.

Místní kola se uskuteční:

, Malý sál Klubu kultury, Uherské HradištěÚterý 22. 2. 2022

     (oblast Uherskohradišťsko, Zlínsko)  

 
Středa 23. 2. 2022 , Malý sál Domu kultury, Uherský Brod

(oblast Uherskobrodsko, Kopanice, Luhačovické Zálesí) 
    

Časový rozpis obou předvýběrů:
13.00–14.00 hod. / 5.–6. třída
14.00–15.00 hod. / 3.–4. třída 
15.00–16.00 hod. / 1.–2. třída

16.00–17.00 hod. / MATEŘSKÉ ŠKOLY
17.00–17.30 hod. / 7.–8. třída

17.30–18.00 hod. / 9. třída

Rozlišujeme dvě postupové kategorie: I. kategorie = děti do 10 let a II. kategorie = děti 10–15 let

 Podmínkou účasti v předvýběru je zazpívat jednu lidovou píseň z místa, kde dítě žije, nebo z místa, ke kterému se hlásí např. rodin-
nými kořeny (Uherskohradišťsko, Uherskobrodsko či Kopanice). V případě nerozhodnosti poroty ve výběrovém kole je možné požado-
vat ke zpěvu ještě jednu píseň, proto mějte přichystané písně dvě.

Doporučujeme mladším dětem do 10 let vybrat dvě písně rytmické, starší děti od 10 let musí mít připravenu jednu píseň rytmickou
a jednu táhlou píseň.

Písně musí být v původní formě bez vlivu novodobých hudebních žánrů, včetně dechové hudby, s maximálně třemi slokami. Není 
povoleno zpívat sestavený blok několika písní.

Připomínáme, že přehlídka je určena pěvecky nadaným dětem s dobrou výslovností a intonací!

Z obou místních kol v každé kategorii vybere porota nejlepší zpěváky. Porota má právo dle počtu zpívajících některé kategorie posílit či 
postupující z místního kola vůbec nevybrat. Prosíme pedagogy i rodiče, aby pomohli svým svěřencům při výběru písně.

Přihlášky zasílejte: 

 Adéla Němcová, Klub kultury, Hradební 1198, 686 60 Uh. Hradiště, e-mail: nemcova@kkuh.cz
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PONDĚLÍ 14. 2. 2022!  Soutěžící se zúčastní soutěže na vlastní náklady.

Okresní fi nále ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2022 se uskuteční v sobotu 20. 3. 2022 v Redutě v Uherském Hradišti.

Vyplněním přihlášky automaticky udělujete souhlas s poskytováním audiovizuálních záznamů.

   
  

PŘIHLÁŠKA DO PŘEDVÝBĚRU „ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2022“
UHERSKOHRADIŠŤSKO / UHERSKOBRODSKO*

jméno a příjmení: ....................................................................................................................................datum narození: ........................

trvalé bydliště: ..........................................................................................................................................telefon: ......................................

e-mail rodičů:. .............................................................................škola: ..................................................................................třída: ...........

názvy písní a tónina: ...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

*OZNAČTE ODPOVÍDAJÍCÍ VARIANTU

podpis vysílajícího

 K názvu písně uveďte tóninu, v níž bude dítě danou píseň zpívat.


