
 

Bratislava Music Agency, Záhumenská 3, 841 06 Bratislava, Slovakia 
Tel: 00421 (0) 908 693 395; 00421 (0) 905 657 131 

email: info@choral-music.sk; www.choral-music.sk 

BRATISLAVA CANTAT I. 2015 

20. - 23. august, 2015 

 BRATISLAVA 

Medzinárodný festival speváckych zborov a orchestrov 

 

Kategórie 

Zbory 

A1: Detské spevácke zbory do 12 rokov 

A2: Detské spevácke zbory do 16 rokov 

B1: Chlapčenské zbory (soprán, alt) 

B2: Chlapčenské zbory (soprán, alt, tenor, bas) 

C1: Mládežnícke zbory do 21 rokov (soprán, alt) 

C2: Mládežnícke zbory do 21 rokov (soprán, alt, tenor, bas) 

C3: Mládežnícke zbory do 21 rokov (tenor, bas) 

C4: Mládežnícke zbory do 35 rokov (soprán, alt)   

C5: Mládežnícke zbory do 35 rokov (soprán, alt, tenor, bas) 

F1: Ľudová pieseň a cappella - zbory 

F2: Ľudová pieseň s inštrumentálnym sprievodom - zbory 

F3: Ľudová pieseň a cappella – folklórne súbory 

F4: Ľudová pieseň s inštrumentálnym sprievodom – folklórne súbory 

G: Spirituál, Gospel 

H1: Sakrálna hudba a cappella 

H2: Sakrálna hudba s inštrumentálnym sprievodom 

I: Renesančnej a barokovej hudby (najmenej 16 spevákov), voľný 

výber skladieb, 12 minút čistého času. 
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J: Kategória súčasnej zborovej hudby, zborové skladby skladateľov 

narodených po roku 1950, voľný výber skladieb a cappella, 12 

minút čistého času. 

K: Hudobné divadlo, voľný výber skladieb, 15 minút čistého času 

(bez použitia mikrofónov) 

L: Byzantská sakrálna hudba 

X: Nesúťažiace zbory 

 

Orchestre 

Detské orchestre do 12 rokov  

OA1: Hudobné orchestre, skupiny s voľnou inštrumentáciou 

Detské orchestre do 16 rokov 

OB1: Hudobné orchestre, skupiny s voľnou inštrumentáciou 

OB2: Hudobné alebo vokálno-inštrumentálne orchestre 

OB3: Nesúťažiace orchestre 

Mládežnícke orchestre do 21 rokov 

OC1: Symfonické orchestre 

OC2: Sláčikové orchestre 

OC3: Symfonické dychové a fanfárové orchestre 

OC4: Hudobné orchestre s voľnou inštrumentáciou 

OC5: Folklórne hudobné alebo vokálno-inštrumentálne orchestre 

OC6: Nesúťažiace orchestre 

Mládežnícke orchestre do 35 rokov 

OD1: Symfonické orchestre 

OD2: Sláčikové orchestre 

OD3: Symfonické dychové a fanfárové orchestre 

OD4: Hudobné orchestre s voľnou inštrumentáciou 
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OD5: Folklórne hudobné alebo vokálno-inštrumentálne orchestre 

OD6: Nesúťažiace orchestre 

Špeciálne kategórie - orchestre 

OF: Big band orchestre 

OG: Jazzové orchestre 

OK: Bicie ansámble 

 

Informácie o festivale 

Pravidlá súťaže 

 Súťaž je vypísaná pre amatérske zbory  

 Každý zbor môže súťažiť vo viacerých kategóriách  

 Súťaži sa bez akustickej skúšky  

 Vo všetkých súťažných kategóriách je povinná jedna skladba a cappella. Ostatné 

skladby môžu byť s použitím klavíra  

 Časový limit je 15minút. V prípade prekročenia časového limitu porota súťažné 

vystúpenie zboru ukončí  

Registračný poplatok 

Pre zápis do súťažnej kategórie je stanovený registračný poplatok vo výške 100 EUR a 

treba ho zaplatiť najneskôr do 15.4.2015. V prípade odhlásenia zboru sa poplatok 

nevracia. 

Podmienky účasti 

Prihlášku k účasti na festivale je možné zasielať od 1.9.2014 do 15.4.2015. Formulár 

prihlášky je potrebné vyplniť elektronicky na tejto webovej stránke. Po zaslaní 

elektronickej prihlášky obdržíte potvrdenie o prijatí na festivale. 

Termín uzávierky prihlášok na festival: 15. apríla, 2015. 

K prihláške je potrebné priložiť: 

 Súťažný program (meno a priezvisko skladateľa, názov skladby, dĺžka skladby) 

 Zvukovú nahrávku zboru (CD, MP3, link) 
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 Charakteristiku zboru a dirigenta (aj v anglickom jazyku), cca 10 riadkov 

 Fotografiu zboru a dirigenta (tlačová kvalita) 

 Partitúry súťažných skladieb 

Všetky materiály je potrebné poslať v elektronicke podobe! 

Diplomy 

Podľa počtu získaných bodov udeľuje medzinárodná porota umiestnenie v: 

Bronzovom pásme 15-19.9 bodov  

Striebornom pásme 20-24.9 bodov  

Zlatom pásme 25-29.9 bodov  

Grand Prix podľa rozhodnutia poroty, min. 27 bodov 

Každý zbor alebo orchester dostane diplom s označením pásma, v ktorom sa umiestnil. 

Porota môže udeliť aj mimoriadne ceny (za dramaturgiu, hlasovú kultúru, štýlovú 

interpretáciu a pod.) Okrem udelenia bodov porota nevydáva žiadne písomné 

hodnotenie výkonu hudobného telesa. Výsledky poroty sú konečné a nedá sa proti ním 

odvolať. 

 

Bankové spojenie 

Názov účtu: Bratislava Music Agency  

Záhumenská 3, 84106,  

Bratislava IV, Slovak rep. 

Banka: Slovenská sporitelna, a.s.,  

Bratislava-Suché Myto 6,  

Číslo účtu: 0631809658/0900  

IBAN: SK8309000000000631809658  

Swift code: GIBASKBX 

 


