Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Propozície
2 9 . ROČNÍKA KRAJSKEJ SÚŤAŽE D IVERTIMENTO M USICALE 201 9
DIVERTIMENTO MUSICALE je postupová súťažná prehliadka inštrumentálnej amatérskej
hudby ktorej sa môžu zúčastniť akékoľvek neprofesionálne inštrumentálne hudobné zoskupenia
vo všetkých vekových kategóriách – deti, mládež a dospelí. Jej vyhlasovateľom je Národné
osvetové centrum v Bratislave.
Poslanie súťaže
Poslaním podujatia DIVERTIMENTO MUSICALE je podchytiť talentovaných inštrumentalistov
v rôznych nástrojových obsadeniach, podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť
v oblasti tzv. vážnej hudby a konfrontovať ich výsledky. Cieľom je sledovať a odborne usmerniť
túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.
Súčasťou súťažnej prehliadky je aj prezentácia a priblíženie menej známych hudobných diel
jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej proveniencie pre poslucháčov.
Je zameraná i na prezentáciu diel skladateľov 20. storočia s dôrazom na využitie rôzneho
aj menej tradičného nástrojového obsadenia. V dramaturgii súťažného repertoáru sa odporúča
prihliadať i na výročia významných slovenských a svetových hudobných osobností.
Štruktúra súťaže
Súťaž je prevažne dvojstupňová (krajská, celoštátna). Je určená pre malé komorné telesá (od tria
po noneto) a komorné orchestre (do 25 hráčov) všetkých vekových kategórií. Do základného
kola (krajské kolo) sa zoskupenia prihlasujú v rámci samosprávneho kraja, prípadne ak sa v ich
domovskom samosprávnom kraji krajské kolo neuskutočňuje, môžu sa prihlásiť do súťaže
v inom kraji na základe dohody s organizátorom súťažnej prehliadky.
Členmi súborov sú prevažne žiaci, absolventi a pedagógovia ZUŠ, prípadne študenti, absolventi
a pedagógovia konzervatórií v SR, ktorí sa hre v komornom telese/súbore/ orchestri venujú
neprofesionálne - vo svojom voľnom čase - ako záujmovej umeleckej činnosti.
Súťaž sa na všetkých stupňoch člení na dve základné kategórie podľa druhu využívaných
hudobných nástrojov: I. Zoskupenia akustických nástrojov (bez elektrofonických resp.
elektronických nástrojov); II. Inštrumentálne zoskupenia s použitím zvukovej techniky.
Viac informácií na http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/divertimento-musicale/

Súťažné kategórie – totožné pre obidve základné kategórie:
1.

2.

Malé komorné telesá (od tria po noneto)
A. detské a mládežnícke (do 18 rokov)
B. dospelých (nad 18 rokov)
C. vekovo zmiešané
Komorné orchestre - do 25 členov
A. detské a mládežnícke (vekový priemer do 18 rokov)
B. dospelých (vekový priemer nad 18 rokov)
C. vekovo zmiešané

Podmienky účasti v krajskej súťaži DIVERIMENTO MUSICALE

Podmienkou je zaslanie:
a) vyplnenej prihlášky s požadovanými prílohami v termíne do 8. 3. 2019
b) vybraného koncertného (súťažného) repertoáru
c) charakteristiky hudobného telesa
d) príp. fotografie hudobného telesa.

Dĺžka vystúpenia v rámci súťažných koncertov na súťažnej prehliadke:
Malé komorné telesá max. 15 min.
Komorné orchestre max. 20 min.
Krajské kolo súťaže DIVERTIMENTO MUSICALE sa uskutoční v piatok 5. apríla 2019
o 10.00 h v koncertnej sále ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici.
Kontakt: Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná ulica 35, 974 01 Banská Bystrica, Tel.: 048/4125206,
e-mail: gaspar@sosbb.sk; web: http://www.sosbb.sk/hudba5.htm

