MLÁDEŽ SPIEVA – krajská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov.
Vyhlasovateľ: Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Hlavný organizátor: Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topnou
Termín súťaže: 28.3.2008 /piatok/
Miesto konania: MsDK Vranov nad Topľou
Cieľ súťaže:
Hlavným zámerom je motivovať mládež, dirigentov a pedagógov do tejto náročnej práce.
Účastníci súťaže – deti a mládež jednotlivých typov škôl, a to základných, základných
umeleckých a stredných – svojím spevom sa učia vnímať krásu hudby, pestujú a uchovávajú
si spevnosť ako jeden z výrazných, hoci v poslednom čase oslabovaných atribútov kultúry
osobnosti moderného človeka. Vytváranie návyku spievať, mať záľubu a porozumenie pre
kultivovaný spev má osobitný význam v dnešnej dobe, kedy sa mladému človeku vtieravo
núka primárne vo forme reprodukovanej monofunkčná hudba priemyslu zábavy. Účinkovanie
v speváckom zbore preto vedie nielen ku kontinuite v speváckych prejavoch v celom
životnom procese (v zboroch mládežníckych, dospelých, cirkevných a pod.), ale tiež vytvára
predpoklady pre rozšírenie poslucháčskej bázy tzv. vážnej hudby a v konečnom dôsledku pre
orientáciu na vyššie kultúrne a duchovné hodnoty. Možnosť súťažiť vytvára v mladých
ľuďoch nielen pocit súnaležitosti so svojimi generačnými druhmi rovnakých záujmov, ale ich
výrazne aktivizuje a motivuje v ich snahe zdokonaľovať sa, prekonávať prekážky a klásť si
náročnejšie ciele. Pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies je zasa
ideálnym priestorom pre napĺňanie vlastných, no zároveň spoločensky prospešných
pedagogicko-výchovných cieľov.
Podmienky súťaže:
Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou – krajskou a celoštátnou) súťažnou
prehliadkou mládežníckych, t. j. stredoškolských speváckych zborov s dvojročnou
periodicitou, konanou vždy v párnych rokoch. (V rokoch nepárnych sa súťaž koná ako
prehliadka zborov detských, ktorá už má svoj vlastný, zo strany MŠ SR schválený
organizačný poriadok). Súťaže sa zúčastňujú mládežnícke miešané alebo dievčenské spevácke
zbory pracujúce spravidla pri stredných (gymnáziá, stredné odborné školy) a základných
umeleckých školách.
Súťaže sa môžu zúčastniť spevácke zbory s členmi, ktorí sa narodili v roku 1988 až 1993,
pričom je možná tolerancia porušenia vekového limitu maximálne u 20% členov zboru.
Organizátori súťaže si vyhradzujú právo kontroly dodržania vekového limitu.
1. Dramaturgickou podmienkou pre akceptáciu do súťaže je splnenie dramaturgických
podmienok, t. j. predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. Poradný zbor pre zborový
spev pri NOC ako povinnú skladbu určil skladbu Eugena Suchoňa podľa vlastného
výberu zbormajstrov. Ďalšími dramaturgickými podmienkami sú: polyfónna skladba alebo
kánon, skladba slovenského autora a úprava ľudovej piesne (pokiaľ už nie je úpravou
ľudovej piesne vybraná povinná skladba Eugena Suchoňa). Pokiaľ zbory nemajú
k dispozícii Suchoňove skladby, môžu sa obrátiť na Hudobný fond Bratislava. Ďalej
prosíme zúčastnené zbory, aby si pre spoločné nesúťažné vystúpenie pripravili Suchoňovu
skladbu Aká si mi krásna, keďže prehliadka bude súčasťou projektu Storočnica Eugena
Suchoňa 2008. Súťažný program zboru nesmie prekročiť časový limit 14 – 18 minút
čistej hudby.
2. Súčasťou absolvovania krajského a celoštátneho kola súťažnej prehliadky je zaslanie
prihlášky s uvedením repertoáru, charakteristiky a fotografie speváckeho zboru.

Hodnotenie súťaže
Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota, ktorú menuje vyhlasovateľ súťaže.
Informácie:

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
Slavomíra Zengevaldová
057 4422871
e-mail: hzos@stonline.sk

