
                     
            

                 PLZENECKÉ HOUSLIČKY
 soutěž nejmenších houslistů  
 Starý Plzenec 20. května 2023              

         29. ročník

Vážení kolegové, vážení rodiče, milí mladí houslisté, 

Dovolujeme si vás všechny opět oslovit a nabídnout možnost setkání a otevřeného muzikantského zápolení        
při 29. ročníku soutěže nejmenších houslistů „Plzenecké housličky“.

V posledních létech, která prožíváme, se na nás valí nečekané a velmi závažné události, ovlivňující často 
neblaze život každého z nás i celé společnosti. Válečný konflikt v jeho plné tvrdosti jsme si již v naší blízkosti nedokázali 
představit, a přesto jsme dnes svědky hrůzného rozmachu zla, násilí, lži a zákeřnosti.

Velmi si v těchto dnech uvědomujeme, jak je vzácné a nesamozřejmé mít možnost se věnovat umění, dětem, 
krásám hudby. Kéž se nestane nic tak závažného, aby nám to znemožnilo rozvíjet ušlechtilé stránky dětských duší a 
talentů. Pro mnohé děti na východ od nás je takový rozvoj znemožněn či přerušen útoky a ničením podmínek pro život.

Naším přáním je, aby se zbraně zastavily a „můzy“ mohly opět mluvit. S pocitem vděčnosti za to, že se můžeme 
scházet a věnovat se nejmladším houslovým nadějím vás všechny srdečně zveme do Starého Plzence.   

        
 Miloslav Esterle, ZUŠ Starý Plzenec

V letošním roce je soutěž vyhlášena pro tyto kategorie:

4. kategorie  –  děti narozené v roce 2013  (v letošním roce desetileté)
5. kategorie  –  děti narozené v roce 2012  (v letošním roce jedenáctileté)
6. kategorie  –  děti narozené v roce 2011  (v letošním roce dvanáctileté)

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):

      4. kategorie  –  do 8 minut   5. kategorie  –  do 9 minut   6. kategorie  –  do 10 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 350,- Kč, který bude vybírán při prezenci od každého soutěžícího.

Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 30. dubna 2023 v papírové podobě na adresu: 
Základní umělecká škola Starý Plzenec, Raisova ul. č. 2, 33202 Starý Plzenec 
nebo naskenované na e-mailovou adresu: zus@zusstaryplzenec.cz 
Později došlé přihlášky nemohou být do soutěže zařazeny. Přesný časový rozvrh spolu s organizačními pokyny 
bude rozeslán na kontaktní e-mailové adresy v polovině května.

Další informace možno získat v ZUŠ Starý Plzenec, tel. 377 966 700 a na internetové stránce www.zusstaryplzenec.cz.

http://www.zusstaryplzenec.cz/


     Přihláška do 29. ročníku soutěže PLZENECKÉ HOUSLIČKY
                                   Starý Plzenec 20. května 2023

jméno soutěžícího: rok narození: kategorie:

škola: e-mail školy:   

vyučující: e-mail vyučujícího:   

e-mail zákonného zástupce:

repertoár: délka trvání:

podpis vyučujícího:

     Přihláška do 29. ročníku soutěže PLZENECKÉ HOUSLIČKY
         Starý Plzenec 20. května 2023

jméno soutěžícího: rok narození: kategorie:

škola: e-mail školy:   

vyučující: e-mail vyučujícího:   

e-mail zákonného zástupce:

repertoár: délka trvání:

podpis vyučujícího:


