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Dragi prijatelji, dame i gospodo, ljubitelji zborskog pjevanja,

Veliko nam je zadovoljstvo pozvati amaterske pjevačke zborove, mješovite, muške i ženske,
na 11. Međunarodno natjecanje zborova koje će se održati u Zadru od 24. do 26. svibnja
2018. godine.
Zborovi će nastupati pred međunarodnim stručnim povjerenstvom koje će biti sastavljeno od
pet članova, uglednih i priznatih stručnjaka zborske glazbe. Natjecanje će se održati u jednoj
etapi. Najbolji zborovi će biti nagrađeni Križićem opatice Čike, a tri zbora s najvećim brojem
osvojenih bodova natjecat će se za Veliku nagradu Grada Zadra u iznosu od 20.000 kuna.

RASPORED NATJECANJA

Četvrtak, 24. svibnja 2018.
Dolazak zborova
Svečano otvaranje natjecanja, katedrala sv. Stošije u 21 sat

Petak, 25. svibnja 2018.
Akustičke probe
Natjecanje

Subota, 26. svibnja 2018.
Nastavak natjecanja
Proglašenje rezultata, podjela nagrada i diploma
Natjecanje za Veliku nagradu Grada Zadrau 19 sati

Nedjelja, 27. svibnja 2018.
Mogućnost pjevanja na euharistijskom slavlju

Odlazak zborova

IZVADAK IZ PRAVILA NATJECANJA
Natjecati se mogu zborovi sastavljeni od pjevača amatera koje će, temeljem prijavnice i
priloga, prihvatiti Programsko povjerenstvo.
Natječu se tri kategorije zborova: mješoviti (najmanje 16 pjevača), muški, i ženski (najmanje
12 pjevača/pjevačica).
Natjecateljski program mora sadržavati:
a)
b)
c)
d)

jednu skladbu skladatelja rođenog u 16. stoljeću ili ranije,
jednu skladbu suvremenog zborskog izraza,
jednu skladbu iz nacionalne glazbene literature zbora koji se natječe,
jednu ili više skladbi po vlastitom izboru.

Zborovima se preporučuje u program uvrstiti skladbe hrvatskih skladatelja, a najbolja će
izvedba biti nagrađena posebnom Nagradom Hrvatskog društva skladatelja.
Izvedba programa u svim kategorijama je vremenski određena. Nastup zbora ne smije biti
kraći od 15 minuta, niti dulji od 20 minuta.
Sve skladbe izvode se na izvornom jezikui bez pratnje (a cappella). Ukoliko se skladbe ne
izvode u originalnom tonalitetu potrebno je o tome izvjestiti Prosudbeno povjerenstvo.

PRIJAVE
Prijave za natjecanje će se zaprimati od 1. listopada 2017. do 1. veljače 2018.
Zborovi će se prijavljivati na natjecanje putem prijavnice koja će biti objavljena na službenim
web stranicama www.zadarchoirs.com.
Kotizacija za sudjelovanje iznosi 750 kuna (cca 100 €) po zboru, a uplaćuje se nakon potvrde
Programskog povjerenstva o primanju zbora na natjecanje.
U narednim mjesecima ćemo objaviti detalje o pravilima i nagradama za koje će se zborovi
natjecati.
Srdačno vas očekujemo.

Upravno vijeće Međunarodnog natjecanja pjevačkih zborova Zadar

