
ZPĚVÁČEK 
UHERSKOBRODSKA 

2015
neděle 12. dubna 2015
Malý sál Domu kultury

v Uh. Brodě ve 1400

Proč tak pozdě? 
Zjistili jsme před pár dny, že pravidelné pěvecké sou-
těže ZPĚVÁČCI a ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU se letos 
na Uherskobrodsku z různých důvodů neuskuteční. 

Přišlo nám to škoda, a proto jsme se, i když na po-
slední chvíli, rozhodli vyvinout vlastní aktivitu a zor-
ganizovat pro zpívající děti a mládež z Uherskobrod-
ska postupovou přehlídku.  

A co dál? 
Vybraní zpěváčci postoupí na přehlídku 
ZPĚVÁČEK SLOVÁCKA 2015, 
která se uskuteční 26. 4. 2015 ve Vacenovicích.

Koho chceme do poroty? 
Marie Rosenfeldová, pedagog a sólistka Olšavy | 
Lubomír Málek, primáš a legenda CM Olšava | 
Petr Pomajbík, pedagog a houslista CM Kunovjan |

Organizace postupové přehlídky:
kategorie dětí do 9 let
do Vacenovic postoupí tři děti + jeden náhradník

kategorie 10 - 15 let 
do Vacenovic postoupí tři děti + jeden náhradník

Průběh:
Každý zazpívá jednu písničku, v případě nerozhodné 
poroty bude dobré mít v záloze ještě jednu.

Bude se zpívat bez doprovodu, ale jsme schopni kaž-
dému zpěvákovi dát tón, takže ať ho ví!!! :)

Výsledky budou vyhlášeny vždy bezprostředně 
po ukončení jednotlivých věkových kategorií.

Hodnocení a jeho kritéria:
▷ výběr lidové písně vzhledem k věku interpreta, 
k  jeho regionální příslušnosti, hlasovým a intonač-
ním schopnostem
▷ dodržení dialektu, hlasová a intonační připrave-
nost
▷ výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu
▷ kroj

Kdo za tím stojí? 
Lenka Švehlíková, pedagog a vedoucí Olšavy | 
Vlastimil Ondra, pedagog + Nivnička, Kuřátko a Boršičané | 
Pavel Chramosta, tatínek zpěváčků a herec Divadlo Brod |

Přihlášky zasílejte pouze na adresu:  
nivnicka@centrum.cz (mail Vlastimila Ondry)
Termín podání přihlášek: do pátku 10. 4. 2015

Soutěžící se zúčastňují přehlídky na vlastní náklady. 
Pořadatel se pokusí zajistit základní občerstvení.

Těšíme se na zpěváky!

Lenka, Pavel a Vlastik 
27. 3. 2015

Co napsat do e-mailové přihlášky 
na postupovou přehlídku 

ZPĚVÁČEK UHERSKOBRODSKA 2015
Jméno, příjmení:
Věk:
Adresa/telefon:
Soubor, škola:
Název písně + tónina, ve které 
zpěváčkovi písnička sedí.


