
Výsledková listina SSSB 8.ročník

V pondělí 6. dubna 2020 bylo konsensuálně dokončeno hodnocení 8. ročníku
anonymní Skladatelské soutěže Stonavská Barborka 2020.

Bylo zasláno celkem 22 písní, písňových cyklů a písňových řad o celkovém počtu 71
dílčích i samostatných písní pravděpodobně od 18 autorů, neznámo ze kterých zemí (odhadem
z ČR a SR).

Skladby hodnotila porota ve složení (abecedně):
Mgr. art. Miloš Betko, ArtD. (SR) - hudební skladatel, majitel internetového

hudebního vydavatelství Slovak Music Bridge;
Prof. Jevgenij Markovič Iršai, PhD. (SR, Rusko) - hudební skladatel,

profesor Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave,
vedoucí Katedry skladby a dirigovania;

Mgr. Edvard Schiffauer (ČR) - hudební skladatel, středoškolský profesor
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Lidové konzervatoře v Ostravě v. v.;

Prof. Mgr. et MgA. Vít Zouhar, Ph. D. (ČR) - hudební skladatel a muzikolog,
prorektor Univerzity Palackého v Olomouci, profesor Katedry hudební výchovy
Pedagogické fakulty  UP.

Manažerem SSSB, nikoliv však porotcem byl Doc. MgA. Jan Grossmann - hudební
skladatel, docent a bývalý vedoucí Katedry teorie a dějin hudby na Fakultě umění Ostravské
univerzity v Ostravě v. v. a docent na Katedře hudby Fakulty humanitných štúdií Žilinské
univerzity v Žiline v. v.
.

Individuální hodnocení se většinově víceméně shodovala, v závěrečném e-mailovém
hlasování však vznikly dvě hlasovací skupiny, které skončily nerozhodně 2:2.

Manažer SSSB proto po konzultaci s ředitelem Festivalu SB Ing. Bc. Josefem
Melnarem a se souhlasem všech čtyř porotců rozhodl takto:

1. cena (8000 Kč): skladba č. 17 "Na Ťelgartskej podstenke" pro 2 soprány a 2 alty;
2. cena (6000 Kč): skladba č. 10 "Tři dueta z Čítanky Jaro" pro soprán, alt a klavír;
2. cena (6000 Kč): skladba č. 8 "24 kánonů na hebrejské texty" pro libovolné hlasy a/nebo

nástroje;
3. cena (4000 Kč): skladba č. 4 "Pojď, můj milý" pro soprán, alt a klavír;

Všichni porotci vyjádřili s rozhodnutím manažera SSSB bezvýhradný souhlas.

V Ostravě, dne 7. 4. 2020

doc. Jan Grossmann v. v.
manažer SSSB


