
 

Lípa Cantantes 2021 vyhlášení soutěže 
 
Pěvecká soutěž LÍPA CANTANTES 2021 

v klasickém sólovém zpěvu - 21. května 2021 
 

Pěvecká soutěž v klasickém zpěvu LÍPA CANTANTES 2021 se vyhlašuje pro žáky ZUŠ Libereckého a 
Ústeckého kraje ve věku od 7 do 25 let. Smyslem soutěže je podpořit zájem o interpretaci písní 

českých i světových autorů, vytváření příležitostí pro talentované žáky a rozvíjení zájmu o zpěv. 

 
Vyhlašovatel soutěže: 

Soutěž vyhlašuje Základní umělecká škola Česká Lípa (Arbesova 2077, 470 01, Česká Lípa), 

příspěvková organizace a Mezinárodní hudební festival Lípa Musica (Arbor – spolek pro duchovní 
kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa). 

 
Termín konání soutěže:  

Soutěžní videa nahrávejte na webové stránky http://www.zuscl.cz/lipa-cantantes-2021.htm 
Soutěžní videa přijímáme do pátku 30. dubna 2021, vyhlášení a koncert vítězů proběhne 

v pátek 21. května 2021 v 18 hodin na YouTube kanále ZUŠ Česká Lípa. 

 

Termín uzávěrky přijímání přihlášek: 30. dubna 2021 (pátek) 

Rozhodující je datum na razítku na obálce nebo na přihlášce (při osobním odevzdání). Přihlášky jsou k 

dispozici ke stažení na webových stránkách www.zuscl.cz a www.lipamusica.cz 
 

Přihlášku posílejte: 

emailem na info@zuscl.cz 

poštou nebo osobně na adresu  

Základní umělecká škola Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace 
Arbesova 2077 
Česká Lípa 
470 01 
 

Rádi zodpovíme vaše dotazy: 

Technické dotazy ohledně průběhu soutěže na tel. 732 576 575 – Jan Ševčík (zástupce ředitele) 

Pravidla a hudební část soutěže na tel. 604 150 923 - Petra Jandíková (vedoucí pěveckého oddělení) 

Porota: 

Magdalena Hajóssyová (předsedkyně) - mezinárodně uznávaná sopranistka a hudební pedagožka – 

Katedra zpěvu, Hudební fakulta AMU Praha 

Anna Hlavenková - sopranistka, členka souboru Musica Bohemica, Verba Chordis, 

pedagožka na konzervatoři v Teplicích 
Martin Prokeš - ředitel MHF Lípa Musica, profesionální pěvec (tenor), 

člen pěveckého dua Kchun, bývalý člen a manažer souboru Schola Gregoriana Pragensis 

Radek Krejčí - operní pěvec, sólista opery Severočeského divadla v Ústí nad Labem, 

držitel čestného uznání ceny Antonína Dvořáka  

Alena Hellerová - sopranistka, členka souboru barokní hudby Collegium Vocale 1704, 

pedagožka na ZUŠ Česká Lípa 

Ceny: 
1. – 3. cena bude udělena ve všech kategoriích 

Mezinárodní festival Lípa Musica věnuje do soutěže finanční částku 6 500,-Kč, která bude rozdělena 

mezi vítěze, a poukaz v hodnotě 500 Kč na odběr vstupenek na MHF Lípa Musica 2021 
Porota uděluje Cenu ZUŠ Česká Lípa za mimořádnou interpretaci české lidové písně. 

Porota uděluje Cenu starostky města Česká Lípa pro absolutního vítěze. 

Vyhlášení cen a koncert vítězů: 

Součástí slavnostního vyhlášení po ukončení celé soutěže bude koncert vítězů a oceněných.  
Koncert bude sestaven z vítězných videí a bude se konat online na YouTube kanále ZUŠ 
Česká Lípa 21. května 2021 v 18.00 hodin. 
Ceny budou vítězům zaslány. 
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