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SúĢaž hodnotí 5 - þlenná medzinárodná porota
Spevácke zbory budú hodnotené bodovým systémom (0 – 100 bodov) podĐa
nasledovných kritérií:
x
spevácka technika a kultúra,
x
intonácia a rytmus,
x
výraz a štýlovosĢ,
x
výber súĢažného programu, dramaturgia.
10. Na základe hodnotenia poroty budú udelené tieto diplomy a ceny:
a) zlatý diplom 100 - 90 bodov,
strieborný diplom 89 -80 bodov,
bronzový diplom 79 -70 bodov,
b) finanþné ohodnotenie: 1. až 3. miesto v zlatom pásme v kategórii A –
vysokoškolské spevácke zbory a v ostatných kategóriách (B, C') podĐa
finanþných možnosti festivalu,
c) vecné ceny,
d) speváckemu súboru kategórie A, ktorý získa najvyšší poþet bodov porota udelí
titul: Absolútny víĢaz medzinárodného súĢažného festivalu AKADEMICKÁ
BANSKÁ BYSTRICA 201.
Podmienkou na získanie titulu Absolútny víĢaz ABB je zisk minimálne 95 bodov.

XV,,,. A K A D E M I C K Á
BANSKÁ BYSTRICA
201
SLOVENSKO

Závereþné ustanovenia:
Porota po rozhodnutí o výsledkoch súĢ
ú aže a udelení cien napíše zápisnicu.
Rozhodnutie poroty je koneþné a nedá sa proti nemu odvolaĢ
a.
Porota navrhuje ocenenie zborov podĐa bodu 9 a stanoví program koncertu víĢazov.
ÚýASTNÍCI FESTIVALU
Festivalu sa môžu zúþastniĢ aj spevácke zbory, ktoré sa nezúþastĖujú súĢaže, ale sú
pozvané prípravným výborom ABB, na základe prihlášky, odporúþania a kvality]YXNRYHM
nahrávky. Spevácke zbory, ktoré sa nezúþastnia súĢaže, sú povinné uhradiĢ
festivalový poplatok 50 € za 1 þlena zboru.

 - 1. 5. 201
aula BELIANA - Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica, Slovensko
***
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Hlavnými organizátormi AKADEMICKEJ BANSKEJ BYSTRICE sú:
x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
x Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
x Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
Uzávierka prihlášok na súĢ
ú ažný festival je . 3. 201. S prihláškou je potrebné zaslaĢ:
x
struþnú históriu zboru (aj v anglickom jazyku),
x
2 fotografie zboru,
x
zvukovú nahrávku zboru (max. 2 roky starú),
x
súĢažný program zboru (s uvedením minutáže skladieb, celých mien skladateĐov
a jedným exemplárom partitúr).
Prípravný výbor si vyhradzuje právo vrátiĢ prihlášku z umeleckých alebo organizaþných
dôvodov.
Ú þ a s t n í c k y poplatok je 20 € za každého þlena zboru. S prihláškou prosíme zaslaĢ
na úþet zálohu v hodnote 200 € za zbor, 50 € za vokálnu skupinu. Táto suma bude
odpoþítaná z celkovej sumy úþastníckeho poplatku pri prezentácii. Úþastnícky poplatok
(nad rámec zálohy) je potrebné uhradiĢ najneskôr pri prezentácii na Festivale ABB 201
Tuzemský prevod:
Cezhraniþný prevod: IBAN SK85 0900 0000 0000 5019 4130
SWIFT GIBASKBX.
Partitúry súĢažného programu v 5 exemplároch sa musia odovzdaĢ pri príchode na
sekretariát festivalu ABB 201, Tajovského 40, Banská Bystrica, 1 exemplár sa posiela už
spolu s prihláškou. Dva exempláre zostávajú v archíve Festivalu ABB.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
XV,,,. roþník ABB sa uskutoþní v ddĖoch . - 1. 5. 201 v aule BELIANA Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40. Ubytovanie a stravovanie úþastníkov je
v študentských domovoch SÚZ UMB a banskobystrických stredných škôl. Spevácke zbory
si zabezpeþia dopravu z vlastných prostriedkov.
INÉ KONCERTY A AKTIVITY ZBOROV
Zúþastnené zbory absolvujú:
x
vystúpenia na festivalovom koncerte (v dĎžke podĐa urþenia prípravného výboru,
max.. 10 - 15 minút),
x
krátky vstup na promenádnom koncerte - Pamätník SNP, resp. Námestie SNP,
sprievod mestom,
x
závereþný spoloþný spev (naštudovaĢ skladby: Eugen SuchoĖ 1908 - 1993
- Aká si mi krásna, Lubor Bárta (1928 - 1972) - Gaudeamus igitur).
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SÚħAŽNÝ PORIADOK
XVIII.
9
XVI. ROÿNÍKA MEDZINÁRODNÉHO SÚħAŽNÉHO FESTIVALU ABB´15
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Podmienky súĢaže upravuje súĢažný poriadok, ktorý je prílohou propozícií ABB 201.
Kategórie a podkategórie medzinárodnej zborovej súĢ
ú aže:
A) Vysokoškolské spevácke zbory:
x
Mužské zbory,
x
Ženské zbory,
x
Miešané zbory,
x
Komorné zbory.
B1) Stredoškolské spevácke zbory:
x
Dievþenské zbory,
x
Miešané zbory.
B2) Stredoškolské spevácke zbory konzervatóriíí (dievþenské, miešané).
C ) Vokálne zoskupenia.
' 6DNUiOQDKXGEDEH]SRYLQQHMVNODGE\0{åXVDSULKOiVLĢ]ERU\]NDWHJyULH$%&
GĎåNDþLVWHMKXGE\PLQ
Poþty spevákov zborov:
x
ženské zbory: min. 25 - max. 45 speváþok,
x
miešané zbory: min. 25 - max. 45 spevákov,
x
komorné zbory: min. 15 - max. 24 spevákov,
x
stredoškolské zbory: min. 20 - max. 45 spevákov,
x
vokálne zoskupenia: min. 6 - max. 12 spevákov ( vek: 15 – 26 rokov ).
Akademický spevácky zbor musí maĢ
a najmenej 70% þlenov vo veku do 30 rokov.
Stredoškolský spevácky zbor môže maĢ najviac 25% þlenov vo veku 19-25 rokov
(ostatní rok narodenia 1994-1998).
Vokálne zoskupenia musia maĢ samostatný repertoár a musia vystúpiĢ bez dirigenta.
SúĢažný program pre kategóriu A musí obsahovaĢ
a (dĎžka þistej hudby 15-18 min.):
x
zborová skladba vlastného národa komponovaná po roku 1985,
x
polyfónna skladba z obdobia renesancie alebo baroka,
x
Povinná skladba slovenského skladateĐa bude zverejnená RG .1. 
na: www.pdf.umb.sk, ZZZXPEVN
x
iné kompozície podĐa vlastného výberu.
SúĢažný program pre kategóriu B a C musí obsahovaĢ (dĎžka þistej hudby 14–17 min.)
x
zborová skladba vlastného národa komponovaná po roku 1985,
x
polyfónna skladba z obdobia renesancie alebo baroka,
x
iné kompozície podĐa vlastného výberu.
Zúþastnené zbory zašlú spoloþne s prihláškou n a j n e s k ô r do 15. 3. 201 záväzný
súĢažný program s jedným exemplárom notového materiálu a po príchode na Festival
odovzdajú partitúry interpretovaných súĢ
ú ažných skladieb v 5 exemplároch.

