XII. ročník klavírní soutěže ve čtyřruční hře PER QUATTRO MANI
9. – 10. listopadu 2017, Brno
Pořadatel:
Klub přátel a rodičů Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila
a Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace
Místo konání soutěže a koncertu vítězů:
koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, třída Kpt. Jaroše 1939/24

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
děkujeme Vám za přihlášky zaslané do klavírní soutěže ve čtyřruční hře Per Quattro Mani a tím i za
Vaši důvěru.
Do XII. ročníku se přihlásilo 42 soutěžních dvojic. Pro hladký průběh soutěže Vás žádáme, abyste
dodržovali časový limit určený pro jednotlivé kategorie. Překročení horní hranice u mimořádného
výkonu je možné pouze v případě nutnosti dokončení skladby nebo její části, a to nejvýše 1 minutu
nad stanovený limit.
Posíláme Vám časový rozpis soutěže, kontakty na ubytování a stravování a další informace.
První účastníky očekáváme v místě konání soutěže ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 8:00 hod. V prostorách
školy Vás žádáme o přezutí.
Budeme se snažit, aby tato soutěž byla místem příjemných setkání, přátelství a pěkných
uměleckých zážitků. Přejeme všem účastníkům mnoho zdaru.

Za organizátory soutěže
Bc. Eva Znojemská v. r.
ředitelka školy

Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila,
Brno, tř. Kpt. Jaroše 24
adresa: tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno IČ: 449 935 10
tel. 545 211 818 e-mail: info@zusjk.cz web: www.zusjk.cz
Ukaž svůj talent!
Časový rozpis soutěže
předběžný (změna programu je vyhrazena)
čtvrtek 9. 11.
8.00 – akustické zkoušky soutěžících
9.50 zahájení soutěže
II. kategorie - soutěž
10.00 – 11.10 (6 soutěžních dvojic)
11.40 – 12.50 (6 soutěžních dvojic)
přestávka
14.30 - vyhlášení výsledků II. kategorie
III. kategorie - soutěž
14.45 – 15.55 (5 soutěžních dvojic)
16.25 – 17.20 (4 soutěžní dvojice)
18.00 - vyhlášení výsledků III. kategorie
(mezi jednotlivými soutěžními bloky a v přestávce – akustické zkoušky soutěžících)
pátek 10. 11.
7.30 – akustické zkoušky soutěžících
8.50 – zahájení soutěže
I. kategorie - soutěž
9.00 – 10.10 (7 soutěžních dvojic)
10.40 – 11.40 (6 soutěžních dvojic)
přestávka
12.45 - vyhlášení výsledků I. kategorie
IV. kategorie - soutěž
13.00 – 14.00 (4 soutěžní dvojice)
14.30 – 15.30 (4 soutěžní dvojice)
16.00 - vyhlášení výsledků IV. kategorie
(mezi jednotlivými soutěžními bloky a v přestávce – akustické zkoušky soutěžících)
17.30 - Koncert vítězů
Rozlosování proběhlo za přítomnosti statutární zástupkyně ředitelky školy Ing. Ivany Ustohalové,
vedoucí klavírního oddělení Moniky Czajkowské a tajemníka poroty Lenky Kurcové a bylo
vylosováno písmeno A, které je platné pro všechny kategorie.
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Ubytování a stravování
Ubytování a stravu si hradí účastníci sami. Ubytování lze objednat na těchto adresách:
hotel Amphone, tř. Kpt. Jaroše 29

http://www.amphone.cz

hotel Europa, tř. Kpt. Jaroše 27

http://www.hotel-europa-brno.cz/

hotel ARTE, Drobného 6

https://hotelarte.cz/pokoje/

hotel Continental, Kounicova 6

https://www.continentalbrno.cz/

koleje Josefa Taufera, J. Babáka 3

http://skm.mendelu.cz/ubytovani/27993-pro-verejnost

Stravování je možné čerpat přímo v hotelech nebo v jiných restauracích poblíž školy.
Videozáznam soutěže a koncertu pořizován nebude.
Je dovoleno soukromé natáčení, pokud tím nebude narušován průběh soutěže.
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT!

