Základná umelecká škola SNP 5, 940 60 Nové Zámky
tel. 035 6420 727, e-mail: zusnovezamky@gmail.com

Vás srdečne pozýva na
IV. ročník
Celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch

Súťaž sa uskutoční dňa 24. mája 2022 v Nových Zámkoch, pod záštitou
primátora mesta Nové Zámky PhDr. Mgr.art. Otokara Kleina
Miesto súťaže: Dom kultúry, Hlavné námestie 7, Nové Zámky
Súťažnú prehliadku organizujeme štvrtýkrát a aj tento rok
sme sa rozhodli nastaviť podmienky súťaže hlavne tak, aby sa
u nás deti cítili uvoľnene, mali pocit priateľskej atmosféry a aby si zo
súťaže odniesli okrem cien a diplomov aj nové poznatky, priateľstvá,
skúsenosti a hlavne, aby sa k nám s radosťou aj budúci rok vrátili.
Budeme sa snažiť pripraviť pozitívnu atmosféru, aby deti mohli podať na
pódiu svoj najlepší výkon. Okrem samotnej súťaže sme
pripravili niekoľko workshopov a voľnú diskusiu o našej spoločnej
vášni – hudbe a bicích nástrojoch. Pre účinkujúcich a hostí
mesto Nové Zámky zabezpečilo bezplatné parkovanie v blízkosti
Domu kultúry /viď.mapa/.
Zabezpečili sme pre vás obed v reštaurácií PANORÁMA, ktorá je
na I.posch. budovy Domu kultúry, kde sa súťaž uskutoční.

Podmienky súťaže, súťažné disciplíny, kategórie a požiadavky
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci ZUŠ, ktorí naštudujú
súťažný program podľa stanovených podmienok a spĺňajú vekový
limit.
/súťažiaci sa môže zúčastniť každej disciplíny/.
ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA: www.zusnz.eu a vám e mailom.

Súťažné disciplíny:
I/A

hra na malý bubon: kategória
do 10 r. TUZAR č. 2

I/B

hra na malý bubon: kategória
od 10 r. do 13 r. TUZAR č. 8

I/C hra na malý bubon: kategória
od 13 r. do 16 r. TUZAR č. 13
I/D hra na malý bubon: kategória
od 16 r. TUZAR č. 18
/rozhoduje vek žiaka v deň súťaže/

II.

„ Ukáž, čo vieš“ hra na biciu súpravu: nie je vekovo obmedzená

III.

hra na melodické bicie nástroje: nie je vekovo obmedzená

Vo všetkých kategóriách, je zakázané používať metronóm !
Prosíme kolegov o dodržanie zápisu v notovom zápise.
Tremolo – nie je technika „Double stroke roll“

Notový materiál:

I/A

hra na malý bubon: kategória do 10 r. TUZAR č. 2

I/B

hra na malý bubon: kategória od 10 r. do 13 r. TUZAR č. 8

I/C hra na malý bubon: kategória od 13 r. do 16 r. TUZAR č. 13

I/D hra na malý bubon: kategória od 16 r. TUZAR č. 18

II. „Ukáž čo vieš“ hra na biciu súpravu: nie je vekovo obmedzená
Táto kategória je zameraná na ľubovoľnú hru na súprave
bicích nástrojov s hudobným, alebo bez hudobného sprievodu,
ako sólo. Nie je žánrovo, ani
obsahovo obmedzená, ale je obmedzená časovo !!!
Vzhľadom na obmedzený časový priestor, je čas vyhradený pre túto
kategóriu max. 2 min.
Upravte si Vami vybraný podklad tak, aby sa zmestil do časového
limitu, lebo ak sa počas výkonu žiaka tento limit prekročí,
tak zvukový technik podklad po uplynutí 2 min. vypne.
Venujte pozornosť aj kvalite.
Každý žiak musí hudobný podklad /MP3/ poslať vopred so svojím
menom a názvom skladby ako prílohu elektronickej prihlášky na
www.zusnz.eu
Zvládnutie techniky hry na malý bubon je základ hry na bicích nástrojoch
a tak ten žiak, ktorý sa chce zúčastniť kategórie II, alebo III, musí
absolvovať povinne aj kategóriu I.
-

napr. na youtube nájdete veľa podkladov aj bez bicích. Rock, pop, jazz, funky

.... groove a pod.
Porota prihliada na vek súťažiaceho.

III.

hra na xylofón /marimbu, zvonkohru/: nie je vekovo obmedzená
Žiak môže zahrať skladbu, alebo etudu podľa vlastného výberu.
Porota prihliada na vek súťažiaceho.

Máme Xylofón zn. ADAMS 4 oktávy /môžete si priniesť aj vlastný/
V prípade záujmu, Vám zabezpečíme nášho korepetítora Mgr.art. Ľudovíta Kotlára
– uveďte to prosím v prihláške.
Vážení kolegovia !
Súťaž je forma verejného vystúpenia. Pri príprave žiaka dbajte prosím aj na vhodné oblečenie žiaka.

Technické vybavenie:
Súťažná prehliadka sa bude konať vo veľkej sále Domu kultúry.
Na pódiu bude bicia súprava zn.
SONOR Smart Force: 10“ 12“ 14“ 20“ + malý bubon + HH +
Ride + 2 x Crash + 2 x Splash, pedále, kravské zvonce, stolička.
Na rozohranie bude pripravená identická bicia súprava zn. SONOR.
Základné časti súpravy sa kvôli ozvučeniu vymieňať
a demontovať nesmú ! Ak je žiak ľavák, uveďte to v prihláške.
Xylofón zn. ADAMS Solist 40. IV oktávy /môžete si priniesť vlastný/
Ozvučenie zabezpečuje firma McPiper Martin
Šatne sú k dispozícii.
Súčasťou Domu kultúry je aj cukráreň 😊
Súťažná prehliadka sa bude konať podľa aktuálnej epidemiologickej
situácie a na základe vyhlásenia vlády v danom čase.

Harmonogram:
08.00 - 08.45 :
09.00 – 12.00 :
Od: 11.00
OBED
12.45 - 14.00 :
14.00 - 14.10 :
14.10 - 14.30 :
14.45 - 15.15 :
15.15 - 16.30 :

Prezentácia
Malý bubon kategóra I/A , I/B, I/C, I/D
Melodické bicie nástroje
Hra na biciu súpravu
Jan Vágner predstaví ručne vyrobený bubon
Marek Dorčík /UK-SK/
Péter Szendőfi /H/ firemný hráč zn. TAMA
Porada poroty, príprava cien a diplomov
Vyhodnotenie

/vyhradzujeme si právo na zmenu harmonogramu/
OBED sa bude podávať od 11.00 v reštaurácií PANORÁMA, ktorá je súčasťou budovy
Domu Kultúry. Vzhľadom na kapacitu reštaurácie vás prosíme, aby ste na obed išli postupne a to
po vystúpení vášho žiaka. Predídeme tým zdržovaniu priebehu súťaže a preplneniu reštaurácie.
Ďakujeme za pochopenie!

Tešia sa na Vás 😊

Predseda poroty Mgr. art. PETER SOLÁRIK Dis.art - pedagóg

MAREK DORČÍK /UK-SK/ pedagóg

PÉTER SZENDŐFI /H/ firemný hráč zn. TAMA

GEJZA FARKAŠ – pedagóg ZUŠ NZ

ANDREJ PALACKA – pedagóg ZUŠ NZ

... a celá ZUŠ v Nových Zámkoch 

Hodnotenie:
Súťažiaci sa umiestňujú v pásmach: bronzové, strieborné a zlaté.
Porota má právo vyhlásiť aj celkového víťaza - laureáta súťaže.
Porota má právo udeliť špeciálne ocenenia.
Hlavnú cenu – ručne vyrobený malý bubon, môže dostať súťažiaci
z ktorejkoľvek kategórie. Rozhodnutie poroty je konečné
a nemenné !

Prihlášky:
Prihlášku vyplňte a odošlite elektronicky cez formulár na webovej stránke
našej školy www.zusnz.eu

Účastnícky poplatok:
25.- EUR za každého účastníka
10.- EUR za pedagóga /aj korepetítora/ a 10.- EUR za pozorovateľa /rodič/.
V cene poplatku sú režijné náklady, obed a občerstvenie.
Poplatky prosíme uhradiť prevodom na účet školy:

SK08 3100 0000 0044 0001 4901
Základná umelecká škola
SNP 5
94060 Nové Zámky
Var.symbol:

24052022

Správa pre prijímateľa:

Súťažná prehliadka

Termín uzávierky prihlášok: 29. apríl 2022

S prihláškou prosíme zaslať kópiu dokladu o uhradení poplatkov.
Prihlášku je možné stornovať do 6. mája 2022. Po tomto termíne sa poplatky nevracajú.

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Ceny pre Vás dodali:

Celé centrum mesta je pre dopravu organizované v zmysle kruhového
objazdu. Ak miniete odbočku /z ulice Turecká/ na vyhradené parkovisko,
tak budete musieť celé centrum obísť ešte raz. Ide o jednosmernú
premávku. Na parkovisko sa dostanete z ulice Cisárska Bašta /vchod na
parkovisko vľavo na kopci pred križovatkou/, alebo z ulice Turecká.
Križovatka ulíc: Turecká a Námestie Františkánov /parkovisko vpravo/.

Súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch
Dom kultúry
24.05.2022

Uložte viditeľne za čelné sklo vo vozidle. Odporúčame vytlačiť farebne.

Neplatí pre iné, ako vyhradené parkovisko ! Ostatné parkoviská v meste
sú platené a je potrebné zakúpiť si parkovací lístok !

Oddelenie bicích nástrojov:
Gejza FARKAŠ DiS.art. tel: 0917 414 651
Andrej PALACKA DiS.art.

Dom kultúry
Hlavné námestie 7

940 02 Nové Zámky

IV. Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch /sledujte aj na FB/
a na oficiálnej stránke školy www.zusnz.eu

