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Kategorie a repertoár

Categories and Repertoire

Soutěž

Competition

1. kategorie – účastníci narození v roce 1999 a mladší
1. kolo:
a) J. S. Bach:
libovolná jedna nebo dvě části ze sólových Partit nebo
krajní věta z koncertu W. A. Mozarta (KV 216, 218, 219) s kadencí,
případně z koncertu C-dur J. Haydna
b) povinná skladba:
B. Smetana: Z domoviny - 2. duo g-moll nebo
B. Martinů: Rytmické etudy - 2 etudy (výběr)
2. kolo:
1. nebo 2. + 3. věta z velkého houslového koncertu
(možno také soudobé dílo) a/nebo virtuosní skladba (výběr)
v trvání do 20 minut.

1. category – competitors born in or after 1999
First Round
a) JS Bach:
An arbitrary one or two of the solo Partitas, or outer movement from
concertos by Mozart (KV 216, 218, 219) with cadence,
or from Concerto in C major by J. Haydn
b) obligatory composition
B Smetana: From the Homeland - second duo G minor
or B Martinů: Rhythmic Studies - 2 studies (selection)
Second Round
Either 1st or 2nd + 3rd movement from a major Violin Concerto (possible
contemporary composition), and/or a virtuoso composition (selection)
Maximum duration 20 minutes

2. kategorie – účastníci narození v roce 1992 – 1998
1. kolo:
a) J. S. Bach:
libovolné dvě části ze sólových Sonát nebo Ciaccona
(Partita č. 2 d-moll BWV 1004)
b) povinná skladba:
V. Příhoda:
Stimmung, Capricio, Romance Elegiaque, Růžový kavalír – valčík (výběr)
2. kolo:
1. nebo 2. + 3. věta z velkého houslového koncertu
(možno také soudobé dílo) a/nebo virtuosní skladba (výběr)
v trvání do 25 minut.

2. category – competitors born between 1992 - 1998
First Round
a) JS Bach:
An arbitrary 2 parts from solo Sonatas or Ciaconna
(Partita No. 2 in D minor BWV 1004)
b) V Příhoda:
Stimmung, Capriccio, Der Rosen Kavalier - Walzer (selection)
Second Round
Either 1st or 2nd + 3rd movement from a major Violin Concerto (possible
contemporary composition), and/or a virtuoso composition (selection)
Maximum duration 25 minutes

Soutěžní přehlídka talentů

Festival of Talents

1. kategorie – účastníci narození v roce 2010 a mladší (jednokolová)
2. kategorie – účastníci narození v roce 2009, 2008 (jednokolová)
Repertoár:
Libovolné dvě skladby kontrastního charakteru v trvání do 7 minut

1. category – participants born in or after 2010 (one stage only)
2. category – participants born in 2009 and 2008 (one stage only)
Repertoire:
An arbitrary compositions of a contrasting character no longer than 7 minutes

3. kategorie – účastníci narození v roce 2007, 2006 (dvoukolová)
1. kolo: do 6 minut, 2. kolo: do 7 minut

3. category – participants born in 2007 and 2006 (two stages)
First Stage: 6 minutes maximum Second Stage: 7 minutes maximum

4. kategorie – účastníci narození v roce 2005, 2004 (dvoukolová)
1. kolo: do 6 minut, 2. kolo: do 10 minut

4. category – participants born in 2005 and 2004 (two stages)
First Stage: 6 minutes maximum Second Stage: 10 minutes maximum

5. kategorie – účastníci narození v roce 2003, 2002 (dvoukolová)
1. kolo: do 8 minut, 2. kolo: do 15 minut
6. kategorie – účastníci narození v roce 2001 – 1999 (dvoukolová)
1. kolo: do 10 minut, 2. kolo: do 18 minut
Repertoár:
1. kolo: libovolná skladba z období hudebního baroka nebo klasicismu
2. kolo: libovolná skladba z období hudebního romantismu až po současnost

5. category – participants born in 2003 and 2002 (two stages)
First Stage: 8 minutes maximum Second Stage: 15 minutes maximum
6. category – participants born between 2001 – 1999 (two stages)
First Stage: 10 minutes maximum Second Stage: 18 minutes maximum
Repertoire:
First Round: An arbitrary  composition from baroque or classicism
Second Stage: An arbitrary composition from romanticism to contemporary
music

Ceny / Awards and Prizes
Soutěž / Competition
- Porota má právo některé z cen neudělit, případně ceny sloučit či rozdělit. /
The jury reserves the right not to award a prize or merge prizes or even
divide a prize.
- Porota udělí šest hlavních cen: / Jury erteilt 6 Hauptpreise:
1., 2., 3. cena – obdrží titul Laureát soutěže, Ocenění 4., 5., 6. cena. /
1st, 2nd and 3rd prize - Competition Laureate
4th, 5th and 6th prize - Competition award
1. cena / First Prize
2. cena / Second Prize
3. cena / Third Prize

– 10 000 Kč / CZK
–   8 000 Kč / CZK
–   6 000 Kč / CZK

Cenu za nejlepší provedení povinné skladby
Bedřicha Smetany: Z domoviny - 2. duo g-moll /
    The Award for the best interpretation of the obligatory composition
of Bedřich Smetana: From the Homeland - second duo G minor
    Cenu za nejlepší provedení povinné skladby
Bohuslava Martinů: Rytmické etudy (2 etudy - výběr) /
   The Award for the best interpretation of the obligatory composition
of Bohuslav Martinu: Rhythmic Studies (2 studies)
    Cenu za nejlepší provedení povinné skladby Váši Příhody:
Stimmung,Capriccio, Romance Elegiague, Růžový kavalír - valčík /
   The Award for the best interpretation of the obligatory composition
of Váša Příhoda: Stimmung, Capriccio, Romance Elegiague,
Der Rosen Kavalier - Walzer
Cena absolutnímu vítězi / Absolute winner award
- Všichni soutěžící obdrží diplom a věcný dar. /
All competitors will receive a participation certificate and a present.

Ceny / Awards and Prizes

Soutěžní přehlídka talentů / Festival of Talents
- Porota má právo některé z cen neudělit, případně ceny sloučit či rozdělit. /
The jury reserves the right not to award a prize or merge prizes or even
divide a prize.
- Porota udělí v každé kategorii čtyři hlavní ceny /
The jury will award four major prizes:
  
1. cena / First Prize
   2. cena / Second Prize
   3. cena / Third Prize
Zvláštní cena poroty / Special Jury Award
- Všichni soutěžící obdrží diplom a věcný dar. /
All competitors will receive a participation certificate and a present.
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Pořadatelé / Organizers:
Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.,
České Budějovice
Institut Váši Příhody, Vodňany

16. 6. – 18. 6. 2017

„Nové evropské talenty“
„New European Talents“
6. ročník Mezinárodní houslové soutěže
6th International violin competition
7. ročník Mezinárodní soutěžní přehlídky talentů
v oboru housle
7th International Festival of Talents – violin

Porota / The Jury:
Prof. Albert Fischer (Austria)
MgA. Jan Drha (Czech republic)
MgA. Ondrej Lewit (Czech republic – USA)
Prof. Matheos Kariolou (Cyprus – Austria)
Prof. Arkadij Winokurow (Austria)

16. 6. – 18. 6. 2017
Velký koncertní sál Kulturního domu Slávie
Jirsíkova 243/2, 370 01 České Budějovice CZ

Piano servis – Jaroslav Špaček
České Budějovice

Kontakt / Contact:
www.netvp.eu
Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.
Zavadilka 2143
370 05 České Budějovice
e-mail: szus.zavadilka@seznam.cz
e-mail: josef.korda@gmail.com
Tel.: + 420 777 212 618
        + 420 776 722 033

16. 6. – 18. 6. 2017

