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Známe soutěžící Skladatelské soutěže letošního ročníku festivalu Stonavská Barborka!

Jsme rádi, že vedle stoupající úrovně této soutěže vzrostl i počet soutěžících. 55 % skladeb k nám doputovalo od českých
autorů. Překvapivé je 2. místo, které obsadila země Blízkého východu, a to Izrael. Z pera izraelských autorů pochází 28%
skladeb. V pořadí třetí  národností, odkud se k nám dostalo nejvíce skladeb do soutěže, je Slovensko, a to s 16%. 

Teď je řada na Barborce. Pro odbornou porotu Skladatelské soutěže začíná nelehká práce, jejíž výsledky se dozvíte jako
každoročně během konání slavnostního koncertu Stonavská Barborka. Tam, jako obvykle předáme ceny laureátům všech tří
soutěží - kromě Skladatelské soutěže také laureátům Interpretační a výtvarné soutěže. Tu budeme vyhlašovat už za pár
měsíců. Proto sledujte náš web i facebook!

A kdo zasedá letos v porotě Skladatelské soutěže?
Mgr. art. Miloš Betko, art. dr. (SR)
Mgr. Edvard Schiffauer (ČR)
Prof. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph. D. (ČR)
Na správnost dohlíží Doc. MgA. Jan Grossmann

Nepřehlédněte změny v naší soutěži!

Tou hlavní je nové schéma soutěžních kategorií. Stávající schéma, které jsme používali doposud, bylo inspirováno
strukturou našeho školství a postačovala pro Slovensko či Polsko. Se zvyšujícím se zájmem i z jiných zahraničních států však
nastával problém, a proto jsme se rozhodli systém změnit. Jako nejlepší kritérium nám vyplynulo věk soutěžícího, a tak jsme
provedli jen úpravu v terminologii. Tím vzniklo schéma kategorií pro 13. ročník ISSB, koukněte na něj. Najdete ho v
Organizačních pokynech.
 

Zároveň jsme zveřejnili i Harmonogram festivalových dnů.

U těchto dokumentů, ale i u ostatních na webu jsme udělali mírnou změnu v jejich zobrazování na webu. Všechny nově vydané

Schéma kategorií pro 13. ročník ISSB

Harmonogram festivalových dnů

http://www.stonavskabarborka.cz/cz/interpretacni-soutez/organizacni-pokyny/
http://www.stonavskabarborka.cz/cz/interpretacni-soutez/harmonogram-festivalovych-dnu/
https://www.facebook.com/stonavskabarborka/
file:///srv/www/vhosts/git_exclude/save/queued/4/7/5/4752d7ec-3f6c-466a-afb8-08424d9137b5/www.stonavskabarborka.cz
mailto:info@stonavskabarborka.cz


dokumenty jsou nově vybaveny obsahem na titulní straně, jehož řádky slouží jako odkazy k požadovaným informacím - stačí
jen najet kurzorem a kliknout a nechat se pomocí odkazu přesměrovat na chtěnou část textu.
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