PLZENECKÉ HOUSLIČKY
soutěž nejmenších houslistů
Starý Plzenec 21. května 2022
28. ročník
Vážení příznivci nejmenších houslových nadějí,
i když prožíváme velmi nestabilní dobu, v níž je těžké cokoli plánovat, přesto bychom rádi po dvouleté nucené
odmlce rádi navázali na naši dlouholetou tradici a nabídli vám všem i vašim svěřencům možnost setkání a soutěžního
zápolení v houslové hře u nás ve Starém Plzenci. Před dvěma roky se plánovaný ročník soutěže neuskutečnil a proto se
jeho pořádové číslo bude opakovat.
Vyhlašujeme tedy znovu
28. ročník soutěže nejmenších houslistů PLZENECKÉ HOUSLIČKY
na sobotu 21. května 2022
v naději, že všechny těžké zásahy do života společnosti pominou a budeme se moci v tomto termínu již sejít bez
omezení. Protože nám vypadly díky epidemii dva soutěžní ročníky, je letos opět v pravidelném střídání řada na těch
nejmladších houslistech, zveme tedy sedmileté, osmileté a devítileté soutěžící.
Prošli jsme za uplynulá dvě léta nebývalou zkušeností, která přinesla mnohá poznání. Je potěšitelné, že jednou
z hlavních hodnot, kterou jsme si uvědomili, je skutečnost, že při předávání hudebních dovedností je zcela
nenahraditelný osobní kontakt žáka s učitelem. Všichni si dnes mnohem více vážíme možnosti vyučovat „z očí do očí“ a
jsme moc rádi, že si to uvědomují i mnozí naši žáci a jejich rodiče. Setkáváme se stále s mnoha obtížnými příznaky
koronavirových opatření v hloubi duší našich svěřenců i jejich rodin. Přesto věříme, že díky řádu a kráse, které jsou
součástí naší každodenní práce s dětmi, smíme přispět k odblokování a léčení některých bolavých míst naší doby. Také
proto se velmi těšíme na vás všechny, malé houslisty, učitele i rodiče. Přijměte, prosím, naše pozvání do Starého
Plzence.
Miloslav Esterle, ředitel ZUŠ Starý Plzenec
V letošním roce je soutěž vyhlášena pro tyto kategorie:
1. kategorie – děti narozené v roce 2015 (v letošním roce sedmileté) a mladší
2. kategorie – děti narozené v roce 2014 (v letošním roce osmileté)
3. kategorie – děti narozené v roce 2013 (v letošním roce devítileté)
Repertoár soutěžního vystoupení není závazně specifikován, měl by však ukázat nejen technickou, ale především
muzikantskou složku hry.
Maximalní časové vymezení soutěžních vystoupení v jednotlivých kategoriích (prosíme o nepřekračování limitů):
1. kategorie – do 5 minut
2. kategorie – do 6 minut
3. kategorie – do 7 minut
Rozdělení cen: V každé kategorii mohou být uděleny dvě 1. ceny, tři 2. ceny, tři 3. ceny a čestná uznání.
Porota bude sestavena z učitelů houslové hry na základních uměleckých školách, profesorů a studentů konzervatoře a
členů předních uměleckých těles.
Finanční náklady na konání soutěže budou hrazeny z příspěvků sponzorů, jejichž jména budou zveřejněna v průběhu
soutěže, a účastnickým poplatkem ve výši 250,- Kč, který bude vybírán při prezenci od každého soutěžícího.
Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 29. dubna 2022 na adresu Základní umělecká škola Starý Plzenec,
Raisova ul. č. 2, 33202 Starý Plzenec nebo na e-mailovou adresu zus-plzenec@volny.cz. Později došlé přihlášky
nemohou být do soutěže zařazeny. Přesný časový rozvrh spolu s organizačními pokyny pak bude rozeslán na
kontaktní e-mailové adresy v první polovině května.
Další informace možno získat v ZUŠ Starý Plzenec, tel. 377 966 700 a na internetové stránce www.zusstaryplzenec.cz.

Přihláška do 28. ročníku soutěže PLZENECKÉ HOUSLIČKY
ZUŠ Starý Plzenec 21. května 2022
jméno soutěžícího:

rok narození:

škola:

e-mail školy:

vyučující:

e-mail vyučujícího:

kategorie:

e-mail zákonného zástupce:
repertoár:

délka trvání:

podpis vyučujícího:

Přihláška do 28. ročníku soutěže PLZENECKÉ HOUSLIČKY
ZUŠ Starý Plzenec 21. května 2022
jméno soutěžícího:

rok narození:

škola:

e-mail školy:

vyučující:

e-mail vyučujícího:
e-mail zákonného zástupce:

repertoár:

podpis vyučujícího:

délka trvání:

kategorie:

