
Celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů 

SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ 
(“Komořina žádná dřina”) 

 

Celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů organizovaná Základní uměleckou školou Svitavy za 

podpory Pardubického kraje a města Svitavy je platformou, která umožňuje prezentaci libovolných 

komorních souborů tvořených žáky ZUŠ nebo jiných škol uměleckého zaměření. Projekt si klade za cíl 

sdružovat tvůrčí jedince a podporovat rozvoj jejich uměleckého nadání. Složení souborů je bez 

nástrojového omezení, včetně kombinací se zpěvem. Jednotlivá vystoupení budou odbornou porotou 

oceněna zlatým, stříbrným a bronzovým pásmem nebo čestným uznáním. Každý účastník má tak možnost 

sdílet své dovednosti a posoudit je v širším kontextu. Porota může udělit další mimořádná ocenění.   

 

Termín konání: 10. až 12. 5. 2023 

 předběžné rozdělení: dechové nástroje 10. 5. 2023 (Ottend. dům) 

    soubory se zvukařem 10. 5. 2023 (Tyjátr) 

    klavíry, akordeony 11. 5. 2023 (Fabrika) 

    zpěv 11. 5. 2023 (Ottend. dům) 

    strunné a smyčcové nástroje 12. 5. 2023 (Ottend. dům) 

 Rozdělení je včetně nástrojových kominací. Organizátor si vyhrazuje právo změny. 

     

Místo konání:  Svitavy  Ottendorferův dům - soutěžní část 

     Alternativní klub Tyjátr - soutěžní část 

     Fabrika, multifunkční centrum – soutěžní část 

     ZUŠ Svitavy - rozehrávání 

Kategorie: 

A.  Vokální   

B.  Vokálně – instrumentální 

C.  Instrumentální  

Kategorie: Věk: Minutáž: 

I. do 10 let včetně max. 8 min. 

II. do 15 let včetně max. 10 min. 

III. do 20 let včetně max. 12 min. 

IV. do 26 let včetně max. 15 min. 

 



Počet členů: 2 – 8  

Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk všech účastníků k datu konání soutěže. Ten bude k tomuto 

datu zprůměrován. Podkladem je datum narození uvedené v přihlášce. 

Minutáž = čistý čas vystoupení; spodní hranice není určena. Porota si v případě překročení maximálního 

časového limitu vyhrazuje právo vystoupení ukončit. 

 

Repertoár: volný (od klasiky po vlastní tvorbu), nejméně dvě skladby odlišného charakteru, případně jedna  

        skladba, která sestává z více kontrastních částí. 

V obsazení je nepřípustné zdvojování hlasů.  

Soutěžní přehlídka není také určena pro sóla s doprovodem. 

 

Termín uzávěrky přihlášek je do 4. 4. 2023, přičemž úprava programu je možná nejpozději do 20. 4. 2023 

písemnou formou. 

 

Účastnický poplatek: 350,-Kč za osobu (max. však 1 500,-Kč za soubor*) je splatný ke dni odeslání 

přihlášky. Bez uhrazení platby nebude účastník zařazen do soutěže. Upozorňujeme, že účastnický poplatek 

je nevratný. 

Číslo účtu pro úhradu účastnického poplatku: 19-7535300247/0100 

Variabilní symbol: IČO vysílající školy uvedené v přihlášce 

Do zprávy pro příjemce prosíme uvést „Svitavské komoření“ 

Harmonogram soutěže včetně doplňujících informací bude zaslán e-mailem na adresu vysílající školy nebo 

adresu uvedenou v přihlášce do 25. 4. 2023.  

  

Elektronickou přihlášku a další informace naleznete na www.zussvitavy.cz v sekci soutěže. 

 

Kontaktní údaje pro případné dotazy: 

Základní umělecká škola Svitavy 

T. G. Masaryka 2095/25A 

568 02 Svitavy 

e-mail : zus@zus.svitavy.cz 

tel: 736 481 875, 776 787 373 

 

Na Vaši účast se těší 

kolektiv ZUŠ Svitavy, pořadatel přehlídky 

 

* od 1 – 4 členů soboru je cena 350,- Kč za člena, od počtu 5 členů je cena jednotná 1 500,- Kč.  

 

http://www.zussvitavy.cz/

