DDM Stodůlky, Chlupova 1800, Praha 5

15. ročník hudební soutěže

DOREMIFA
Přihláška MiniKapely

Minikapela (max. 8 členů), bez nazvučení:
 kytary
 flétny
 jiné nástroje (mix), jaké:
název minikapely:
Vyplní kontaktní osoba:
jméno:
příjmení:
e-mail:
telefon:
jména a věk členů skupiny:

název písně/skladby:
autor:

čtvrtek19. 3. 2020 kategorie sbory a kapely.
Místo konání sál KD Mlejn, Kovářova 1615/4, Praha 13 – Stodůlky
Čas bude upřesněn. Podmínky soutěže na www.ddmstodulky.cz
Vypněné přihlášky posílejte nejpozději do 24. 2. na j.sailerova@ddmstodulky.cz nebo nechte
osobně na recepci DDM Stodůlky.

Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800/6, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Podmínky soutěže DOREMIFA 2020
Sbory, Minikapely a Kapely
Soutěžící

Sbory

• Soutěž je určena všem amatérským hudebníkům,
žákům a studentům Základních uměleckých škol
a Škol s rozšířenou výukou hudební výchovy.
• Vyplněné přihlášky posílejte na e-mail:
j.sailerova@ddmstodulky.cz
nebo odevzdejte v recepci DDM Stodůlky,
a to do 24. února 2020.
• Soutěž se bude konat 19. března 2020 v KD Mlejn.

• Sbory si do soutěže připraví 10–12 minutový blok písní.
• Sbory budou děleny do 3 pásem – zlatého, stříbrného
a bronzového.
• Vyhlášení vítězů bude probíhat na konci kategorie Sbory.
• Kategorie je rozdělena na 3 podkategorie:
• předškolní sbory (maximálně 25 % stálých členů sboru
navštěvuje 1. ročník Základní školy)
• mladší sbory – 1. stupeň (maximálně 25 % stálých členů
sboru navštěvuje 6. ročník Základní školy)
• starší sbory – 2. stupeň (maximálně 25 % stálých členů
sboru navštěvuje 1. ročník Střední školy)

Zápisné
• Zápisné činí 30,- Kč za každého člena souboru.
• Zápisné se hradí až na místě před konáním akce.
• Bez uhrazení zápisného nebude možné na soutěži
vystoupit.
• Při navýšení počtu účastníků je na místě účtován za každé
další dítě poplatek 30,- Kč.
• Finanční úhrada nesouvisí se soutěžními kategoriemi.

MiniKapely
• Každá skupina soutěžící v této kategorii si připraví jednu
společnou píseň či skladbu o maximální délce 2 minuty.
• Maximální počet členů jedné MiniKapely je 8.
• Z důvodu nazvučení je třeba, aby se všichni soutěžící
dostavili dle daného rozpisu, který jim bude zaslán do
16. března 2020.
• Vyhlášení vítězů bude probíhat na konci kategorie
MiniKapely.

Kapely/soubory flétny
• Každá skupina soutěžící v této kategorii si připraví blok
skladeb v délce maximálně 12minut.
• Z důvodu nazvučení je třeba, aby se všichni soutěžící
dostavili dle daného rozpisu, který jim bude zaslán do
16. března 2020.
• Vyhlášení vítězů bude probíhat na konci kategorie Kapely.
• Soutěže se mohou účastnit kapely/minikapely/soubory,
kde alespoň 80 % členů je mladších 18 let.

Schválila: Jana Sailerová
vedoucí soutěže

