
Regionální soutěž ve zpěvu frankofonní písně 
Ostrava – pátek 27. března 2020

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. U  příležitosti  festivalu  Dny  Frankofonie  2020  pořádá  Alliance  Française  Ostrava  soutěž  ve  zpěvu
frankofonní písně, která se uskuteční v pátek 27. března 2020 v Klubu Parník v Ostravě.

2. Předpokládané zahájení soutěže je v 10:00. Časový harmonogram bude účastníkům zaslán nejpozději
týden předem. 

3. Soutěž je určena všem amatérským zpěvákům žijícím v České republice. Účastník však nesmí mít
národnost žádné z frankofonních zemí.

4. Soutěžící budou rozděleni do 4 kategorií: "sólista před maturitou" (včetně maturantů ve školním roce
2019/2020),  "sólista  po  maturitě/dospělí",  "skupina"  a  kategorie  soutěžících  "do  15  let".  Soutěžící
zazpívají  ve  francouzštině  píseň  frankofonního  autora,  případně  vlastní  skladbu.   Maximální  délka
písně je 5 minut.

 
5. Zpěváci  v kategorii  "sólista" mohou být doprovázeni  jedním nebo více hudebníky,  maximálně šesti.

Doprovodné hlasy nejsou povoleny ani živě ani z CD nosičů. 

6. Kategorií "skupina" se rozumí maximálně 7 zpěváků/hudebníků, z nichž jeden může být vyučující.

7. Během  soutěže  organizátor  zajistí  jedno  piano/klavír,  bicí  soupravu  a  ozvučení.  Ostatní  hudební
nástroje si musí účastníci přinést vlastní.

 
8. Všichni účastníci soutěže musí vyplnit přihlášku a doručit  ji  do Alliance Française Ostrava (osobně,

poštou nebo  elektronicky) nejpozději do pátku 13. března 2020. 

9. Při registraci v Klubu Parník bude vybírán účastnický poplatek ve výši 100 Kč za účast v kategorii do 15
let a v kategorii sólistů, 200 Kč za účast skupiny. Registrační poplatek je možné zaplatit také hotově při
zápisu.

10. Porota ohodnotí uměleckou úroveň, kvalitu zpěvu, kvalitu francouzštiny a originalitu výběru písně.

11. Vítězové regionálního kola postupují do Euroregionálního kola soutěže ve frankofonní písni, které letos
proběhne  v  Krakově v  červnu 2020.  Finále  je  určeno  pro soutěžící  z  České republiky,  Slovenské
republiky, Polska a Maďarska.
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