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 PETRŽALSKÁ BARETKA
2018

Poslanie a cieľ:Zámerom podujatia je podporiť autorov, interprétov a hudobné skupiny v  oblasti folku, 
country, trampskej piesne i rocku, ktorí vo svojej tvorbe uprednostňujú humor, ako aj 
vytvoriť priestor  pre rozvoj ich umeleckej a koncertnej činnosti a vzájomnú autorskú 

konfrontáciu s odkazom na tvorbu lídra skupiny LOJZO Mariána Kochanského.

  PROPOZÍCIE  
Vyhlasovateľ a hlavný organizátor: Kultúrne zariadenia Petržalky

Odborný garant: Národné osvetové centrum, Bratislava
Miesto konania:DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava Petržalka

Termín:
  27. október 2018 o 14:00 h  

6. ročník celoslovenskej prehliadky humornej hudobnej a literárnej tvorby
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Prehliadky sa môžu zúčastniť:
1. vokalisti a inštrumentalisti (od 18 rokov) zo SR,           ktorých tvorba a interpretácia je zameraná na hudobné žánre
z oblasti populárnej hudby – country, folk a trampská pieseň, (príp. bluegrass). 
Pre prihlásené skupiny, resp. interpretov je prezentova-ný repertoár limitovaný minutážou a počtom skladieb: - skupiny a formácie - 3 skladby, resp. max. 20 minút            čistej hudby

- sólista /duo/ - 3 skladby, resp. max. 12 minút čistej             hudby

2. autori piesňových textov s humorným alebo                            satirickým podtextom.
Pre autorov textov je limitovaný počet veršov:- 3 texty v maximálnom rozsahu 30 veršov
Potrebné je zaslať:
a/  prihlášku
b/  prezentovaný repertoár, resp. text piesne c/  charakteristiku hudobného telesa,      resp. stručný životopis autorad/  fotografiu (nepovinná príloha)

Termín prihlášok a výber účinkujúcich:
Záväzné prihlášky vrátane literárnych textov je potrebné zaslať

do:     28.09.2018  
na adresu:    Kultúrne zariadenia Petržalky       Ing. arch. Martin Sarvaš      Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 5    alebo mailom:   martin.sarvas@kzp.sk  

Výber účastníkov odborná porota oznámi do 05.10.2018.
Sprievodné podujatie a ocenenie účinkujúcich:Súčasťou prehliadky bude seminár slúžiaci na zhodnotenie interpretácie jednotlivých hudobných skupín, sólistov a tvorby autorov literárnych textov.Ceny a diplomy udelí hlavný organizátor a sponzori podujatia.

Ocenení víťazi v hudobnej časti sa zaväzujú vystúpiť na podujatí Dni Petržalky 2019 a iných podujatiach realizovaných KZP. 

Podmienky účasti: 
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6. ročník celoslovenskej prehliadky humornej hudobnej a literárnej tvorbyPETRŽALSKÁ BARETKA 2018Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A / HUDOBNÁ ČASŤNázov skupiny /meno sólistu : 

Meno vedúceho skupiny : 

Adresa (aj PSČ) : 

Kontakt: telefón  :      e-mail :   
Mená členov a ich nástrojové obsadenie:

Prezentácia hudobného štýlu :

Prezentácia literárneho textu:

Technické požiadavky : 

Zoznam skladieb (skupiny 20 minút, sólisti 12 minút ) :Autor hudby a textu, názov skladby:(priložiť aj texty skladieb)

Dátum:      
Podpis: 
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6. ročník celoslovenskej prehliadky humornej hudobnej a literárnej tvorbyPETRŽALSKÁ BARETKA 2018
Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A / LITERÁRNA ČASŤ

Meno a priezvisko autora literárneho diela:
Názov piesňového textu:

Adresa (aj PSČ) : 

Kontakt: telefón  :      e-mail :   
Zoznam literárnych diel(priložiť texty)

Stručný životopis autora/autorov:

 

Dátum:    
Podpis: 



KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY / Rovniankova 3, 851 02 Bratislava / www.kzp.sk

6. ročník celoslovenskej prehliadky humornej hudobnej a literárnej tvorbyPETRŽALSKÁ BARETKA 2018
CHARAKTERISTIKA SKUPINY / SÓLISTU(PRE KONFERANS) 

 

Dátum:    
  Podpis: 


