
HANDLOVSKÉ GRAMY 2019

I. ročník 

CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE V ŽÁNROCH  ROCK, POP
JAZZ, FOLK  PRE SPEVÁKOV A SKUPINY.

Handlová – Námestie baníkov.

Open air podujatie!!!

V prípade nepriaznivého počasia sa súťaž uskutoční v kinosále DK mesta Handlová.

Súťaž vyhlásená pre mladých, nádejných spevákov a skupiny z celého SLOVENSKA.

Uzávierka prihlášok do 10. mája 2019 ( piatok do 18.00 hod. )

Propozície súťaže – SÓLO SPEV:

Sólisti spev - kategórie : 

S1 / sólo speváci  od 10 do 15 rokov 

S2 / sólo speváci 16 do 20 rokov

S3/  sólo speváci 21 do 25 rokov

 Pre súťažné piesne organizátor nevyhlasuje žiadne jazykové obmedzenia.  Súťažiaci
môže spievať v ľubovoľnom jazyku.

 Vlastná tvorba je samozrejme vítaná.
 Žáner muzikál nie je predmetom tejto súťaže. Muzikál v súťaži nie je povolený !!!
 Podmienkou  je  kvalitný  podklad  výhradne  vo formáte  MP3,   alebo  živý  sprievod

(gitara, klavír ...), 



 Podklady je potrebné poslať  mailom vo formáte MP3 spolu s prihláškou. Povinné!!! 
 Organizátor prehlasuje, že podklady nebudú zneužité ani ďalej šírené či použité.
 V prípade  živého  sprievodu  je  potrebné  v prihláške  označiť,  aký  nástroj  bude

sprievodný.
 Rozsah repertoáru  je  jedna nazvučovacia  a jedna súťažná  pieseň.  Pri  nazvučovacej

piesni  je  umožnené  pedagógovi,  alebo  sprievodnej  osobe  speváka  korigovať,
upravovať, konzultáciou so zvukárom hlas speváka a ozvučenie sprievodu.

Spolu  s prihláškou  je  potrebné  odoslať  foto  súťažiaceho  a MP3 po  a)  Nazvučovacej
piesne s označením N1 a súťažnej piesne s označením S2. Pozor súťažná pieseň v max.
dĺžke 5 minút!!!max. 

Pri nižšom počte prihlásených  môže organizátor kategórie zlúčiť.

Porota posudzuje komplexný výkon speváka!

Propozície - hudobné skupiny:

K1 : do 15 rokov

K2 : od 15 do 20 rokov

K3: od 21 do 25 rokov

- Samozrejme vlastná tvorba je vítaná!!!

- Rozsah repertoáru je jedna nazvučovacia skladba, pieseň a 2 -3 súťažné piesne v max. trvaní
20 min.

- Pri nazvučovacej skladbe je umožnené pedagógovi, sprievodnej osobe korigovať 
v spolupráci so zvukárom zvuk.

V prípade vysokého počtu prihlášok v kategórii, alebo celkovo v súťaži môže organizátor 
vyhlásiť samostatné výberové kolo v kategórii, alebo v celej súťaži.

Pri nižšom počte prihlásených skupín môže organizátor kategórie zlúčiť.


