PROPOZICE SOUTĚŢE
Českolipská pěnice 2021
Koncert vítězů 11. 6. 2021

Českolipská

PĚNICE
květen 2021
Devátý ročník oblíbené
soutěže v populárním zpěvu.
Pro děti a mládež od 6 do 20
let.

Propozice
Přihláška

Soutěž v populárním zpěvu pro děti a mládež
českolipského okresu od 6 do 20 let.
Vyhlašovatel soutěţe:
Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077,
příspěvková organizace, IČO: 62237021, tel. 487 827
323, e-mail: info@zuscl.cz
Uzávěrka přihlášek a nahrávek: 30. 5. 2021
Letošní ročník bude probíhat celý elektronicky.

ZUŠ Česká Lípa

Podmínky soutěţe:
Zpěv na hudební podklad podmínkou. Nepřípustný je
podklad ve formátu MIDI. Téţ se v podkladu
nedoporučuje melodická linka zpěvu. Přípustný je
vlastní doprovod na kytaru, klavír nebo elektrické
klávesy.
Soutěţ není určena pro studenty konzervatoří a
středních škol se specializací na zpěv.

Soutěţní kategorie – rozhodujícím dnem
pro zařazení soutěţícího do kategorie je
1. 9. 2020

Veškeré informace, propozice, přihlášku i formulář
k odeslání soutěţní nahrávky naleznete na
www.zuscl.cz/ceskolipska-penice.

Soutěţící, kteří nestudují sólový zpěv:
Kategorie 1

6 - 8 let 1 píseň v českém jazyce

Přihlášku vytiskněte, vyplňte, podepište, naskenujte a
odešlete společně se soutěžním videem.

Kategorie 2

9 - 11 let 1 píseň v českém jazyce

Kategorie 3
jazyce

12 - 15 let 1 píseň v libovolném

Kategorie 4
jazyce

16 - 20 let 1 píseň v libovolném

Soutěţní nahrávka musí splňovat tyto parametry:
1.
2.
3.
4.
5.

www.zuscl.cz

budou moci vyzvednout na vrátnici ZUŠ Česká Lípa
(Arbesova 2077, Česká Lípa).

Video musí být nahráno na šířku (ne na
výšku!), najednou beze střihu
Kvalita videa by měla odpovídat FullHD
(1080p, 30fps)
Soutěţící musí být celý v záběru
Na začátku a na konci videa musí být
alespoň 3 sekundy ticha (kvůli střihu)
Dbejte prosím na zvukovou vyrovnanost
soutěţícího a podkladu

Případné dotazy zodpoví paní Petra Jandíková na tel.
604 150 923
Porota bude oficiálně zveřejněna na webových
stránkách www.zuscl.cz.
Koncert vítězů bude zveřejněn 11. 6. 2021 v 17h na
youtube kanále ZUŠ Česká Lípa. Ceny si vítězové

Soutěţící, kteří studují sólový zpěv v ZUŠ:
Kategorie A

6 - 8 let 1 píseň v českém jazyce

Kategorie B

9 - 11 let 1 píseň v českém jazyce

Kategorie C
jazyce

12 - 15 let 1 píseň v libovolném

Kategorie D
jazyce

16 - 20 let 1 píseň v libovolném

Vítězové prvních míst v každé kategorii obdrží sošku
Českolipské pěnice. Hlavní cenou jsou dva mikrofony
Shure Beta58A pro absolutní vítěze (za studující a
nestudující sólový zpěv).

