Regionální folklorní sdružení Ostrava

Občasník členů folklorních souborů a jejich příznivců
IX. ročník
Únor 2008

KULTURA JE HLEDÁNÍ A TVOŘENÍ,
JE STÁLÝ VÝVOJ A VĚČNÁ REVOLUCE;
PRÁVĚ V TOM NEUSTÁLÉM TVOŘENÍ
JE NEJHLUBŠÍ KONTINUITA KULTURY.
KAREL ČAPEK

Tak ať dál zvládáte hledat a hledat a tvořit – vždyť přece lidová kultura a kultura vůbec je
náš život!!!

HS

Pozvánky na významné akce v našem regionu:
V loňském roce se toho událo strašně moc, a já Vám můžu do toho letošního popřát jen
mnoho sil, pevných nervů, ale taky nápadů a inspirací, ať se Vám ta práce se soubory,
dětmi a lidmi dál daří, ať Vás baví a ať se zase setkáváme na krásných společných
přehlídkách, koncertech či vystoupeních.
HS

ÚT 11. března 2008

1. kolo soutěže Zpěváček 2008
Lidová konzervatoř v Ostravě – Přívoze

SO 29. března 2008

2. kolo soutěže Zpěváček 2008 – koncert
Janáčkova konzervatoř v Ostravě

RUBRIKA
- postřehy – náměty – kritika – postřehy – náměty – kritika -

Máme už konec masopusta – každa kapsa pusta! Tedy aspoň většina kapes,
které znám či které jsou mi dostupné. Budeme už mít svátek Svaté Doroty a na
svatu Dorotu odmeť snih od plotu! Bo o Dorotě uschně košula na plotě. Já
tomu pevně věřím, dívám se z okna a mám radost ze sluníčka, hřejícího sice zatím
málo, ale je tu příslib, očekávání, naděje… A bude JARO!
HS

BYLO NEBYLO
Od vydání posledního čísla Kacabajky zase už uplynul nějaký čas a stalo se mnoho
a mnoho věcí, konala se spousta akcí, bálů plesů, maškar atd. Prostě byl čas nejprve
Vánoc a všech radostí a strastí doby vánoční a pak taky období masopustu, čas o
kterém stařenky říkávaly, že se zase to peklo mladé chase otevřelo! Tak jak
vysoko jste letos skákali o masopustu? Jak budete mít vysoké obilí? No, kdyby bylo
podle mého skákání, tak budeme potřebovat přízemní sběrače! Ale…!
Máme taky za sebou Národní krojovaný bál ve Žďáru nad Sázavou (2. února),
který byl letos ve znamení Slezska, kde za náš region byly soubory Hlubina a
Slezský soubor Heleny Salichové. O bále si toho určitě můžete přečíst dost a dost na
stránkách FOSU, za sebe jen můžu konstatovat, že jsem ráda, že to máme za
sebou. Ale naše dva soubory byly skvělé, moc pomohly k celkovému úspěchu
předváděného programu a taky jsme zabodovali v soutěži o nejsympatičtější páry –
pár z SHS byl první a z Hlubiny druhý v těsném závěsu!!! Takže i když už jsem
děkovala, tak ještě jednou, velikánské díky za pomoc a za to, jací jste byli!!!
HS

RUBRIKA
pozvánky – pozvánky – pozvánky – pozvánky-pozvánky
Máme tady zase další rok a s ním i další ročník v soutěži Zpěváček 2008!
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZPĚVÁČEK 2008
Folklorní sdružení České republiky vyhlašuje další ročník Celostátní soutěže
dětských interpretů lidových písní ZPĚVÁČEK 2008.
Vstupní soutěžní kola (např. školní, městská apod.) se mohou uskutečnit v režii
místních pořadatelů nejpozději do 29. února 2008. V těchto nižších kolech je možno
organizovat soutěž dle místních zvyklostí, tedy i pro další věkové kategorie (mladší i
starší interprety, nebo též pro dua a tria). V případě pořádání těchto nižších kol se
doporučuje spolupráce s pořadateli kol regionálních.
V jednotlivých soutěžních přehlídkách doporučujeme vést dětské interprety ke
zpěvu dvou lidových písní příslušného regionu (jednu s doprovodem a druhou bez
doprovodu) a s textem i melodickou náročností věku dětí přiměřenými.
Finále čtrnáctého ročníku přehlídky a devátý ročník celostátní soutěže
dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2008 se uskuteční ve Velkých Losinách
9. až 11. května 2008. Pro celostátní finále a regionální soutěžní přehlídková kola
hlavní pořadatel, Folklorní sdružení ČR, předkládá následující propozice:
1) Regionální a celostátní soutěž zpěváčků je určena dětem narozeným v letech
1993 – 1998 (tedy ve věku 10 – 15 let) a zpívajícím sólově lidové písně slovácké,
valašské, slezské, lašské, hanácké, hanácko-slovácké, horácké, brněnské a
české.
2) Regionální soutěžní přehlídky jsou soutěžní s postupem na celostátní finále,
budou uspořádány regionálními folklorními sdruženími během měsíce března a
uskuteční se v regionech Slovácko, hanácké Slovácko, Valašsko, Slezsko,
Lašsko, Haná, Brněnsko, Horácko, střední Čechy, západní Čechy, jižní Čechy a
severní a východní Čechy.
3) Vystoupení dětí v regionálních soutěžních kolech hodnotí nejméně tříčlenná
porota, která s jednoznačným určením pořadí
rozhodne o postupu do
celostátního finále postupovým klíčem stanovený počet dětí (sólových interpretů
příslušného věku) a jednoho náhradníka.
4) Postupový početní klíč z regionálních soutěžních kol: Slovácko (6 dětí + 1
náhradník), Slezsko (obě části společně 6 + 1), Valašsko (6 + 1), Lašsko (3 + 1),
Haná (4 + 1), hanácké Slovácko (2 + 1), severní Čechy (2 + 1), východní Čechy
(2 + 1), Horácko (4 + 1), jižní Čechy (3 + 1), západní Čechy (3 + 1), střední Čechy
(2 + 1) a Brněnsko (2 + 1).
5) Pořadatelé regionálních kol ohlásí termín své soutěže vyhlašovateli celostátní
soutěže nejpozději do 31. ledna 2008, regionální přehlídky doporučujeme
uspořádat nejpozději do konce března 2008.
6) Na regionálních soutěžích a při celostátním finále ve Velkých Losinách zazpívají
děti dvě písně odlišného charakteru (táhlá, rytmická) nejméně o dvou slokách. Dle
výběru interpreta bude jedna ze soutěžních písní zpívána bez hudebního
doprovodu.

7) Pořadatelé regionálních soutěžních přehlídek zašlou výsledkovou listinu své
přehlídky se jmény postupujících zpěváčků na dodaném tiskopise ihned po
uspořádání přehlídky, nejpozději však do 10. dubna 2008.
8) Výsledkovou listinu postupujících zpěváčků doplní pořadatelé regionální soutěže
notovými zápisy obou písní s uvedením tóniny, ve které na soutěži zaznějí,
mohou přiložit příp. také jejich demonahrávku zpěvu.
9) Celostátní soutěžní přehlídku hodnotí nejméně pětičlenná odborná porota, která
může ocenit nejvýše celkem deset dětí. Vždy však vyhlásí Zpěváčka České
republiky roku 2008 - Zlatý zpěváček 2008 (1. místo), Stříbrného zpěváčka 2008
(2. místo) a Bronzového zpěváčka 2008 (3. místo), přičemž první místo získá
jeden soutěžící, další místa mohou být dělena pro více zpěváčků; maximálně je
však možno na 2. a 3. místě ocenit 5 dětí.
10) Vítěz předcházejícího ročníku celostátní soutěže ve Velkých Losinách (Zlatý
Zpěváček 2007) se v dalším roce nemůže jako soutěžící zúčastnit regionální a
celostátní soutěžní přehlídky. Pořadatelé jej však mohou pozvat k účasti a
vystoupení jako hosta těchto soutěžních přehlídek.
11) Vystoupení na regionálních přehlídkách bude doprovázeno lidovou hudbou,
soutěžní vystoupení při celostátní soutěžní přehlídce doprovází hudby česká, a
BROLN. Soutěžící děti budou mít možnost s hudbami zkoušet.
12) Soutěžní porota celostátního finále ve Velkých Losinách rozhodne také o udělení
putovní Ceny Jaroslava Juráška za výjimečný interpretační výkon.
13) S vítězi celostátní soutěže a držitelem Ceny J. Juráška bude Folklorní sdružení
ČR dál v kontaktu a děti budou v nadcházejících letech pozvány k účasti na
některém z připravovaných koncertů (říjen 2008 Praha a září 2008 Luhačovice),
případně dalších připravovaných přehlídek a festivalů.
14) Folklorní sdružení ČR organizačně a finančně zajišťuje celostátní soutěžní
semifinále a finále ve Velkých Losinách, regionální a nižší postupová kola jsou
v organizační a finanční režii místních pořadatelů.

REGIONÁLNÍ KOLO CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY
DĚTSKÝCH ZPĚVÁKŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ
OSTRAVA 2008
PROPOZICE
Vyhlašovatel a pořadatel
celostátní přehlídky:
Pořadatel regionálního kola:
Spolupráce:

Zástupce pořadatelů:
Termín 1. kola:
Termín 2. kola:

Folklorní sdružení ČR
Folklorní sdružení Ostrava
Lidová konzervatoř, p.o., Ostrava
SVČ Korunka,p.o., Korunní 49, Ostrava
Mar.Hory
Mgr. Helena Skálová, Kateřina Macečková
úterý 11.března 2008
sál Lidové konzervatoře Ostrava - Přívoz
sobota 29. března 2008
Janáčkova konzervatoř Ostrava

Podmínky účasti :
Přehlídka je určena členům dětských folklorních kolektivů Ostravy a Lašska. Účast je
dobrovolná. Děti se přehlídky zúčastní ve dvou věkových kategoriích: l. kat. do10 let
a 2. kat. 10 – 15 let (děti narozené v letech 1993 – 1998). Regionální přehlídky se
mohou účastnit také dua a tria, případně i starší interpreti do 18 let. Každý z kolektivů
může vyslat do soutěžní kategorie /10-15 let/, ze které děti postupují na celostátní
přehlídku určený počet dětí dle klíče: kolektiv do 30 členů - 2 zástupce, do 60 členů
- 4 zástupce, nad 60 členů - 6 zástupců.
Děti si připraví 2 lidové písně regionu Lašska odlišného charakteru (táhlá,
rytmická) obsahově přiměřené jejich věku a hlasovým možnostem. V regionálním
kole nelze soutěžit s písněmi jiného regionu. Jednu píseň zazpívají bez doprovodu,
druhá může být doprovázena na jakýkoliv hudební nástroj (ale nemusí).
V 1. kole budou mít děti vlastní doprovod (na místě je k dispozici klavír). Ve 2. kole
regionální přehlídky bude 1 zvolená píseň doprovázena cimbálovou muzikou. Při
přehlídce zazpívají děti alespoň 2, max. 3 sloky písně. Lidový kroj je vítán, není
podmínkou. Současně s přihláškou (nejpozději však při prezenci) je nutné zaslat
notový zápis v příslušné tónině dítěte a text písní!
Postup:
Regionální přehlídka je pořádána dvoukolově jako výběr na Celostátní soutěžní
přehlídku dětských zpěváků lidových písní Zpěváčci 2008, která se uskuteční 9.11. května 2008 ve Velkých Losinách, případně další akce /festivaly, koncerty, atd./ .
Celostátní soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit jen sóloví interpreti ve věkové
kategorii 10 – 15 let tj. ročníky 1993 - 1998, jen s písněmi svého regionu.
Vystoupení dětí zhodnotí 3-5ti členná lektorská skupina, která do 2. kola regionální
přehlídky doporučí všechny interprety splňující první 3 body kritérií hodnocení. Ze 2.
kola regionální přehlídky lektorská skupina doporučí k postupu na celostátní
přehlídku 3 děti – sólové zpěváčky v určeném pořadí a 1 náhradníka. 2. kolo
regionální přehlídky se uskuteční jako koncert pro veřejnost.

Hodnocení a jeho kritéria:
1. Výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta a jeho hlasovým a intonačním
schopnostem.
2. Zvládnutí regionálního stylu, dodržení dialektu, hlasová a intonační přesnost a
připravenost.
3. Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu.
4. Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou.
Při hodnocení porota může přihlédnout (nepatří mezi kriteria):
K tanečnímu nebo hudebnímu doplnění vlastního zpěvu.
Vzhledem k velkému počtu dětí přihlášených do 1. kola soutěže výbor FOSO
rozhodl, že 1. kolo bude rozděleno takto:
Dopolední část – soubory z Ostravy a okolí
Odpolední část – soubory z FM a okolí

Časový harmonogram 1. kola :
9,00 - 10,00 hod.

prezence, možnost rozezpívání (Ostrava +
Skřivánek)
přehlídka – ostravské soubory + děti ze
Skřivánka
prezence, možnost rozezpívání – (FM a okolí)
přehlídka – soubory z FM a okolí
vyhlášení výsledků

10,00 - 12,00 hod.
12,30 – 13,30 hod.
13,30 – 15,00 hod.
16,00 hod.

Časový harmonogram je orientační, délka přehlídky je závislá na množství
přihlášených interpretů.Všem souborům nebo interpretům bude zaslána výsledková
listina dětí postupujících do 2. kola.
Organizační pokyny 1. kola:
-

-

Soutěžícím a 1 doprovodu bude hrazeno jízdné veřejným dopravním
prostředkem. Auto bude hrazeno jako jízda veřejným dopravním prostředkem.
Jízdné bude hrazeno jen členům Folklorního sdružení Ostrava /nečlenové se
přehlídky účastní na vlastní náklady/.
Občerstvení nelze zajistit, děti si přinesou vlastní svačinu i pití.
Všechny děti obdrží účastnický diplom.
Případné dotazy a další informace :
K. Macečková – tel.domů: 596 626 763; 728 103 742
k.maceckova@atlas.cz
H. Skálová – tel.práce: 596 624 041, 605 756 025
skalovic@seznam.cz

Organizační pokyny a časový harmonogram 2. kola přehlídky budou sděleny při
vyhlášení výsledků 1. kola, rovněž termíny zkoušek s doprovodnou muzikou.
Přihlášky zašlete nejpozději do 4. března 2008 na adresu:
Kateřina Macečková,
Folklorní sdružení Ostrava
Wattova 5
702 00 Ostrava – Přívoz

nebo Helena Skálová

DOPORUČENÍ!
Přihlášky je možno poslat i mailem na výše uvedené adresy

PŘIHLÁŠKA
REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA
DĚTSKÝCH ZPĚVÁKŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ – OSTRAVA 2008
(členové dětských folklorních kolektivů Lašska a Ostravy)
(vybraní účastníci soutěže Skřivánek 2008)
Folklorní sdružení Ostrava, Wattova 5, 702 00 Ostrava – Přívoz
Lidová konzervatoř, p.o., Ostrava, koncertní sál, úterý 11. března 2008

Jméno a příjmení:
Člen folklorního souboru:
Rodné číslo a místo narození:
Adresa:

PSČ:

Škola:

třída:

věk:

Kontaktní telefon na rodiče, e-mail:

Na vedoucího souboru, tel., e-mail:

Písně

1. à capella

___________________________________

2.

___________________________________

Hudební doprovod

_________________________________________________________

Poznámka, zajímavost o sobě (napište případně na druhou či další stranu)

_______________
datum a místo
Termín odeslání přihlášky: nejpozději do 4.3.2008!!!

____________________
podpis zástupce souboru, školy

D Ů L E Ž I T É;

I N F O R M A C E:

ŽIVOT!:
Primáš Pepík Pavlán už není mezi námi!
Ve čtvrtek 14.2.2008 ve svých 71 letech při tragické nehodě na Ostravici nás opustil Josef
Pavlán, dlouholetý primáš muziky souboru Ostravica. Od svých 13 let hrál v muzice
původního souboru Ostravica z Ostravice spolu se starými lidovými muzikanty a stal se
přímým pokračovatelem muzikantské tradice horského Lašska.
Přes 30 let pak byl primášem muziky souboru Ostravica z Frýdku – Místku a spolu s Věrkou
Šimkovou a Vláďou Turkem byli vůdčími osobnostmi tohoto souboru po mnoho let.
V našich vzpomínkách zůstane vždy primáš Pepík Pavlán jako nezaměnitelná a výrazná
osobnost našeho regionu.

Budeš nám moc chybět, odešel jsi strašně brzy a nečekaně!

HS

1. Připomínám, s novým rokem je třeba myslet i na poplatky – do FOS ČR i do FOSO –
v loňském roce se nám podařilo pár grantů a dotací a tudíž i příspěvky souborům, ale
to vše je odvislé i od členských příspěvků, tak se snažte zaplatit co nejdříve – poplatky
i platby jsou stejné jako vloni!
2. V dubnu bude valná hromada FOS ČR – tentokrát volební! A bude v Praze – už Vám
určitě přišly pozvánky, tak se přihlašujte a uvažujte, koho byste doporučili do výboru
FOS ČR nebo kdo byste byli ochotni tak pracovat, případně i v revizní komisi.
3. My budeme mít taky v letošním roce volební valnou hromadu FOSO, ale plánujeme ji
až na podzim.
HS

Pište, informujte, připomínejte – je to časopis nás
všech!!!
Dotazy, články, informace, nabídky, …. posílejte na adresu:

Helena Skálová, SVČ Korunka, Korunní 49, 709 12 Ostrava,
e-mail: skalovic@seznam.cz
tel.: 596 624 041; 599 526 706
mobil: +420 605 756 025
Toto číslo občasníku KACABAJKA pro vás napsala, vytiskla a rozeslala:
Helena Skálová

Neprošlo jazykovou úpravou.

