Kontaktní adresy
Základní umělecká škola, Veveří 133, 616 00 Brno
tel.: 00 420 541 424 422 - Eva Zemanová
tel.: 00 420 541 424 421 - Eva Chlebníčková
e-mail: info@zusveveri.cz

Základní umělecká škola Fr. Jílka, Vídeňská 52, 639 00 Brno
tel.: 00 420 543 213 764 - Bedřiška Bělušová
e-mail: belusova@zusjilka.cz
Další informace o soutěži:
http://www.amadeusbrno.cz
____________________________________________________________

XXII. ročník mezinárodní mozartovské soutěže
pro mladé klavíristy do 11 let
Brno, 22. - 24. října 2015

Spolupořádají:
AMADEUS, nadační fond ZUŠ Františka Jílka, Brno
Parnas, občanské sdružení ZUŠ, Veveří 133, Brno
Filharmonie Brno
Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52
Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133

Soutěžní podmínky

Přihláška

Termín konání XXII. ročníku soutěže
Soutěž: 22. a 23. října 2015 - Besední dům, Komenského nám. 8., Brno
Koncert vítězů: 24. října 2015 - Besední dům, Komenského nám. 8., Brno

Uzávěrka přihlášek: 31. května 2015

Věk soutěžících a rozdělení do kategorií

Soutěž je jednokolová.

Rozhodující pro zařazení do kategorií je dosažený věk k 31. 12. 2014. Studium na
ZUŠ není podmínkou účasti.
kategorie
věk
časový limit
I. kategorie
do 6 let (ročník 2008)
2 - 4 minuty
(pokud se do I. kategorie přihlásí méně než 5 soutěžících, bude sloučena s II. kategorií)
II. kategorie
do 7 let (ročník 2007)
2 - 4 minuty
III. kategorie
do 8 let (ročník 2006)
3 - 5 minut
IV. kategorie
do 9 let (ročník 2005)
3 - 5 minut
V. kategorie
do 10 let (ročník 2004)
5 - 8 minut
VI. kategorie
do 11 let (ročník 2003)
5 - 8 minut
Soutěžní repertoár
a) Nejméně jedna skladba od W. A. Mozarta
b) Další díla skladatelů, výhradně současníků W. A. Mozarta /seznam autorů je uveden ve
Statutu soutěže – www.amadeusbrno.cz/
c) Počet skladeb je libovolný.
d) Celkový časový limit musí být dodržen, pouze v případě, že hraje soutěžící jednu skladbu
většího rozsahu (např. Mozart – Variace), může být limit překročen u 1. – 3. kategorie o
30 sekund a u 4. – 6. kategorie maximálně o 1 minutu.
e) Je možné hrát pouze skladby určené pro sólový klavír. Hra zpaměti je podmínkou.

Ceny v soutěži
V jednotlivých kategoriích uděluje porota:
1., 2., 3. místo a čestné uznání.
Na návrh poroty se ceny mohou dělit, cena nemusí být udělena.
Držitelé cen získávají titul laureáta soutěže.

Zvláštní ceny:
Cena hejtmana Jihomoravského kraje pro absolutního vítěze soutěže.
Absolutní vítěz soutěže má možnost vystoupit s Filharmonií Brno.
Cena primátora města Brna za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta.

Dále může porota udělit zvláštní ceny:
Nejlepší český účastník.
Nejlepší brněnský účastník.
Mimořádná cena za nejlepší výkon v I. – III. kategorii.
Zvláštní ceny nemohou být děleny.
Porota může udělit zvláštní ocenění pedagogům za úspěšnou přípravu žáků.
Rozhodnutí poroty je konečné.

Přihlášky musí být odeslány elektronicky – www.amadeusbrno.cz .
Na přihlášky, které pořadatelé obdrží po daném termínu, nebude brán zřetel.
Maximální počet účastníků: 100
Harmonogram soutěže bude zveřejněn na www.amadeusbrno.cz 15. 9. 2015.
Harmonogram rozehrávání na soutěžním klavíru zn. Steinway bude zveřejněn na
www.amadeusbrno.cz 15.9.2015
Zasláním přihlášky souhlasí zástupce soutěžícího s bezplatným pořízením fotografií,
audiovizuálního záznamu jeho výkonu na soutěži a koncertě laureátů v Besedním domě dne
24.10.2015 a jeho bezplatným užitím ve veřejných médiích.

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek je nevratný a činí 1 300 Kč nebo 50 EUR.
Úhrada účastnického poplatku do 31. května 2015 pouze převodem na bankovní účet:
Banka:
Komerční banka a.s., pobočka Brno-město
Swift kód:
KOMB CZ PP
Číslo účtu:
27-6667420297/0100
Název účtu:
Parnas, občanské sdružení
IBAN:
CZ2901000000276667420297
Název účtu:
Parnas, občanské sdružení
Variabilní symbol: datum narození soutěžícího ve tvaru den, měsíc, rok (např. 01 05 02)
Bez variabilního symbolu není možná identifikace platby.

Ubytování a strava
Ubytování a strava
ubytování včetně polopenze si soutěžící mohou zajistit v hotelu Slovan, Lidická 23, Brno.
Hotel Slovan
Lidická 702/23, 659 89 Brno
Czech Republic
Tel.: +420-533 422 111, 533 422 562
Fax: +420-541 211 137

hotel@hotelslovan.cz
www.hotelslovan.cz

