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FESTIVAL VYSOKOŠKOLSKÝCH SÚBOROV AKADEMICKÝ ZVOLEN 2019
Termín konania: 9. – 11. júla 2019

-

PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA FESTIVALE
festivalu sa môžu zúčastniť všetky vysokoškolské folklórne súbory zo SR a vybrané vysokoškolské súbory zo
zahraničia;
súbory sa prihlasujú na festival záväzne na prihláške, ktorú potvrdzuje zriaďovateľ súboru. Termín zaslania
záväznej prihlášky je záväzný! Folklórne súbory zo zahraničia vyberá programový výbor AZ 2019;
zriaďovateľ súboru zodpovedá za umeleckú úroveň a autorskú pôvodnosť programov súboru, s ktorými
vystupujú na festivale;
súbory si pripravia pre festivalové koncerty programové bloky v dĺžke do 20 minút a 5 minút. Podmienkou
je, aby v prvých dvoch blokoch boli proporcionálne vyvážené všetky zložky (tanec, spev, hudba);
súbory pricestujú na festival vlastnými autobusmi, resp. inou vlastnou dopravou. Cestovné náklady hradí
súborom zriaďovateľ súboru;
organizátor festivalu hradí súborom stravu a ubytovanie v mieste konania festivalu;
počet účastníkov jednotlivých súborov je ohraničený počtom max. 30 osôb (vrátane vedúcich súborov).
HODNOTENIE FESTIVALOVEJ PREHLIADKY
Festivalové koncerty riadi programová komisia festivalu. Programová komisia vytvorí podmienky, ktoré
umožnia, čo najobjektívnejšie hodnotenie festivalových súťažných vystúpení.
Jednotlivé festivalové vystúpenia folklórnych súborov (max. 20 min.) hodnotí odborná porota, ktorá
navrhne programovej komisii udeliť titul „Laureát festivalu“ najlepšiemu súboru, ktorý získa tradičnú
Zvolenskú fujaru. Ostatným súborom budú udelené individuálne ceny za mimoriadne výkony celého
súboru, zložky súboru alebo jednotlivca. (Kritériá – výber repertoáru, dramaturgia programového bloku,
choreografia, tanečný, hudobný a spevácky prejav, vhodnosť hudobnej úpravy – kompozície, réžia
programového bloku a krojový kolorit programových čísel).
V prípade nedodržania časového limitu súťažného programového bloku (od 15 do 20 minút) bude blok
považovaný za nesúťažné vystúpenie.

-

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Každý súbor počas trvania festivalu absolvuje:
súťažné vystúpenie s programovým blokom v dĺžke maximálne 15 - 20 minút, podľa termínu a miesta
určeného programovou komisiou AZ 2019;
vystúpenie na galakoncerte s vybraným programovým blokom v dĺžke maximálne 5 -10 minút;
vystúpenia na zvolenskom námestí v rámci sprievodu (jedno programové číslo 5 minút) a festivalový večer
na námestí (15 - 20 minút).
Súbory zašlú spolu s prihláškou, ktorú je potrebné zaslať elektronicky najneskôr do 15. apríla 2019, aj
písomne spracovanú charakteristiku súboru, prehľad účasti a úspechov na významných súťažiach,
festivaloch, fotografie súboru, plagáty súboru a podobne.
V prihláške je možné uviesť i požiadavky súboru na organizátorov (osobitné ozvučenie, osvetlenie,
špeciálne rekvizity, úložný priestor ap.).
Organizátori festivalu žiadajú o nahlásenie, čo najpresnejšieho termínu príchodu súboru do Zvolena
a o dodržanie nahláseného počtu účastníkov AZ 2019.
Harmonogram príchodu súborov do Zvolena bude spresnený do konca mája 2019.
Registrácia súborov bude v priestoroch Študentského domova Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen.

