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Oblastní kolo dětských postupových přehlídek folklorních souborů     2011

Společnost pro lidové tradice Jihomoravského kraje o.s. zajišťuje v letošním roce 
krajské - regionální kolo výše uvedených přehlídek dětských souborů pro soubory 
z jihomoravského kraje. Přehlídka se uskuteční 30. dubna 2011 v kulturním domě ve 
Strážnici

Propozice:

- Přehlídky se mohou zúčastnit všechny dětské folklorní kolektivy z jihomoravského 
kraje
- Průměrný věk účinkujících členů souboru nesmí přesáhnou 15 let.
- Na postupové přehlídce se neurčují věkové kategorie. Soubory mohou přihlásit více 
skupin, rozdělených např. podle věku.
- Dětský hudební doprovod je vítán, při vystoupení je však možné použít i hudební 
doprovod dospělých. Je dovolen i netradiční doprovod (kytara, klavír  případně 
playback).
- Kolektiv, včetně doprovodu z řad dospělých nesmí přesáhnout počet 30 osob. 
Doprovází -li kolektiv dětská muzika je možné po dohodě s pořadateli zvýšit počet 
členů až na 35 osob.
- Časový limit vystoupení kolektivu se musí pohybovat v rozmezí od 3 do 10 minut.
- Kolektiv smí vystoupit s programem, s nímž se již v minulosti zúčastnil postupové 
přehlídky, pokud se tak stalo více jak před pěti lety.

Výkony kolektivů bude posuzovat lektorský sbor v lichém počtu členů, který bude 
přihlížet zejména k:
- výběru materiálu vzhledem ke zvolenému tématu, k věku interpretů, regionální 
příslušnosti v souvislosti s použitým materiálem, krojovému vybavení, nářečí apod.;
- pohybovou připravenost interpretů, tanečnost, hudebnost, zpěvnost a zvládnutí 
taneční techniky;
- provedení, estetický a přirozený projev interpretů;
- zdůraznění pohybové složky vystoupení;
- scénické zpracování;
- pokud má kolektiv vlastní dětskou muziku, je třeba ji hodnotit na základě těchto 
kritérií a zvlášť ji ocenit. Obdobně u zpěváků;
- v rámci přehlídky budou zvláště oceněny inspirativní momenty vystoupení.
- organizátor oblastního kola přehlídky odešle návrhové listy společně se zápisem 
z přehlídky na adresu Společnosti pro lidové tradice JMK, co nejdříve po ukončení 
oblastního kola přehlídky. Současně odešle také kompletní seznam zúčastněných 
souborů;
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- návrhové listy a další přílohy obdrží pořadatelé přehlídky od zástupce SPLTJMK, 
který se přehlídky zúčastní
- lektorský sbor vybere dva kolektivy bez udání pořadí, které se zúčastní krajského 
kola postupové přehlídky a jeden kolektiv jako náhradní pro případ neúčasti 
některého z delegovaných kolektivů. 
- součástí přehlídky je rozborový seminář s vedoucími souborů vedený lektorským 
sborem. Cílem je formou diskuse seznámit vedoucí s klady i zápory jednotlivých 
vystoupení a kvalifikovaně vedoucím poradit či je inspirovat k další práci.

Krajskému - regionálnímu kolu budou předcházet Oblastní kola která zajišťují:

- Brno a Brno - venkov: Sdružení přátel folkloru v Brně (M.Zelinka), 3. 4. 2011 - 
KD Charbulova 3 v Brně - Černovicích

- Kyjovsko: FoS Kyjovska (M. Galac), 16. 4. 2011 - Dubňany

- Podluží: Region Podluží (E. Tesaříková),  2. 4. 2011 - Bojanovice

- Horňácko a Strážnicko:  v rámci Mladého Horňácka, 17. 4. 2011 - Velká nad 
Veličkou

- Hanácké slovácko: dosud nemáme informace

Na základě propozic z NIPOS-ARTAMA pro 
oblastní kola v jihomoravském kraji zpracoval
Milan Zelinka

                                                                               

bankovní spojení: poštovní spořitelna ČSOB a.s., č.ú: 219780400/0300, IČ: 226 86 169


