
PROPOZICE

Hlas Česka, Moravy a Slezska 2023

KAPELY

Proč naše soutěž?

Vedle produkčních cen pro vítěze:
- zviditelnění hudební skupiny v rámci prestižní mezinárodní
soutěže Hlas Česka, Moravy a Slezska
- zveřejnění nahrávek na sledovaném kanále YouTube
- možnost porovnání svých hudebních výkonů a získání
neocenitelné zkušenosti
- získání zpětné vazby od nezávislé veřejnosti
- otevřené hodnocení profesionální porotou nabízí jedinečnou
zpětnou vazbu nejen v otázce
úrovně autorské tvorby, ale i pěveckých výkonů, hudebních
výkonů, image a vystupování, tedy mnoha dalších důležitých
aspektů pro rozvoj kapely
- osobní setkání s mezinárodním hudebním producentem a
možnost osobního pohovoru
- osobní rozhovor a rady od profesionálního hudebního
producenta z Anglie
- speciální workshop v oblasti uplatnění autorského a
uměleckého práva pro kapely



Charakteristika Soutěžní Kapely

● Členové hudebního uskupení ve věkovém rozmezí 8 - 99 let.

● Tří a více členná hudební seskupení - kapely

● Tato hudební činnost nesmí být Vaší hlavní výdělečnou činností.

Soutěžní repertoár

● platí jediná podmínka - soutěžní repertoár se skládá výhradně z Vlastní tvorby

Termíny

Registrace: do 5. března 2023 (23:59 hod) na webových stránkách soutěže
Výběrová kola:  ON-LINE

Zveřejnění semifinalistů a finalistů: Po všech výběrových kolech emailem a na sociálních

sítích.

Semifinále:  Kamina Boat Music Club PRAHA - 1. dubna 2023

Finále:  v Městském divadle v  Krnově - 20. května 2023

Galakoncert - vyhlášení vítězů Městské divadlo Krnov: 20. května 2023

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo místa konání.

Ubytování pořadatel nezařizuje a ani  nehradí.

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky se podávají formou online na webových stránkách soutěže.
Po vyplnění registračního formuláře se zobrazí údaje k platbě online kartou a nebo
bankovnímu převodu. Následně po zaplacení Vám do zadaného emailu přijde
potvrzení o zaplacení.

Repertoár do registrace (přihlášky) nevypisujete. Je zcela na vás, jaký repertoár
zvolíte, dle kritérií pořadatele.



Startovní poplatek

1 000 Kč / 40 Euro (Dle aktuálního kurzu ČNB)

(členi Muzikantské rodiny mají 20% slevu - viz webové stránky)

Startovní poplatek zahrnuje administrativu, prezentace účastníků na sociálních sítích Hlas
Česka, Moravy a Slezska a honorář pro porotce.

Výběrové kolo

Natočte video NA ŠÍŘKU, které bude obsahovat maximálně 2 minutovou prezentaci vaší
kapely. Představte všechny členy kapely, řekněte, kolik je vám let, odkud pocházíte, popř.
vaše úspěchy a žánr, kterému se věnujete. Představte také soutěžní písně.

Za touto prezentací bude následovat Vaše soutěžní vystoupení, před kterým zazní náš
slogan:

,,Pro soutěž, která letí.”
Akceptujeme pouze videa, na kterých uslyšíme náš slogan!

Celé soutěžní video musí být bez střihu - zajímá nás Vaše vystupování, prezentace a
samozřejmě Vaše tvorba.
Hodnotit se bude celkový dojem z Vašeho vystupování a Vaší tvorby. Proto vystupujte tak,
jak jste zvyklí před publikem.
Hodnotit se nebude vizualizace videa - točte ve zkušebně, na pódiu, kdekoliv.
Soutěžní video nahrajte přes www.ulozto.cz a odkaz vložte do registrace!!!

Nabízíme možnost natočení soutěžního videa za poplatek 2 000 Kč na lodi Kamina Boat
Prague. K dispozici je zvukař, osvětlení a bicí souprava značky REMO.

Pronájem si zařizujete sami po domluvě na www.kaminaboat6.webnode.cz/
na tel: 725 520 416 (Jan Doskočil).

Parametry videa:
● video na šířku (16:4)
● kvalitní zvuk
● ostrý obraz
● bez střihu
● použití sloganu

Soutěžní repertoár pro výběrové kolo:

http://www.ulozto.cz
http://www.kaminaboat6.webnode.cz/


3x vlastní písně

Semifinále
V soutěžním repertoáru se mohou opakovat písně z výběrového kola.

Postupující semifinálové kapely zaplatí, na vyžádání, registrační poplatek 2000 Kč (80 Eur
pro SR) dle aktuálního kurzu ČNB.

Každá semifinálová kapela si připraví max 30 minutové koncertní vystoupení, které se
uskuteční na Kamina Boat v Praze a to 1. dubna 2023. K dispozici bude bicí souprava značky
REMO a elektrický klavír (značka bude upřesněna). Po skončení semifinálového kola se
účastníci dozví, kdo postupuje do kola finálového v Krnově, které uskuteční 20. května 2023
v Městském divadle. Večer 1. dubna 2023 si postupující finálové kapely zahrají na veřejném
koncertě na Kamina Boat v Praze před osobnostmi české hudební scény a veřejností.
Každá kapela má právo na 1 vstupenku zdarma. Posláním registrace se kapela zavazuje, že
na tomto koncertě vystoupí. Pokud tento fakt nebude, ze strany kapely, naplněn, pořadatel
si vyhrazuje právo vyhlásit jinou postupující finálovou kapelu.

Finále
V soutěžním repertoáru se nemohou opakovat písně z předchozích kol.

Postupující finálové kapely mají kolo zdarma.

Každá finálová kapela si připraví max 15 minutové vystoupení, které se uskuteční v
Městském divadle v Krnově 20. května 2023. K dispozici bude bicí souprava (značka bude
upřesněna) a elektrický klavír zn. Yamaha.



Upozornění a podmínky

● Podmínkou výběru kategorie soutěžícího je skutečný věk účastníka od 1.1.2023 do
31.12.2023.

● Všichni finalisté  jsou povinni zúčastnit se Galakoncertu 20. května 2023 a převzít si
ceny. Tento den patří do celkového průběhu soutěže. Pokud výherce nebude na
tomto koncertu přítomen, ztrácí tímto právo na své umístění a na ceny, které jsou k
danému umístění přiděleny.

● Repertoár nelze měnit v průběhu soutěže!!!
● Startovní a registrační poplatek není vratný.
● Soutěžící nemůže soutěžit v obou sólových kategoriích. Může soutěžit naráz ve

své kategorii (klasický zpěv, nebo populární) a komorním zpěvu.
● Večer 1. dubna 2023 si postupující finálové kapely zahrají na veřejném koncertě na

Kamina Boat v Praze před osobnostmi české hudební scény a veřejností. Každá
kapela má právo na 1 vstupenku zdarma. Posláním registrace se kapela zavazuje, že
na tomto koncertě vystoupí. Pokud tento fakt nebude, ze strany kapely, naplněn,
pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit jinou postupující finálovou kapelu.

● Soutěžící nebude zařazen do soutěže, pokud nebude uhrazen startovní nebo
registrační poplatek na účet pořadatele.

● Vítězové (1. místa) v každé kategorii se nesmí zúčastnit dalšího ročníku v té samé
kategorii, ve které vyhráli.

● Kontaktování poroty soutěžícím (nebo jeho zástupcem) povede k vyloučení ze
soutěže.

● Semifinálové i finálové kolo je veřejné.
● Porota může kdykoliv přerušit zpěv soutěžícího.
● Pořadatel bude mít pro tuto skutečnost k dispozici pouze klavír. Jiný hudební nástroj

si obstará soutěžící sám.
● Porota může použít divokou kartu v každé kategorii. Tzn. přímý postup do finále,

nebo že dá šanci soutěžícímu, aby svůj výkon předvedl znovu, pokud porota usoudí,
že jeho pěvecký výkon byl znehodnocen (tréma, ruch v sále, jiné skutečnosti...).

● Porota bude hodnotit především zpěv, intonaci, provedení a výběr písně, ale také
vystupování a outfit soutěžícího.

● Porota bude sestavena z významných osobností české a slovenské hudební scény.
Nerespektování pravidel může vést k vyloučení soutěže.

● Pořadatel má právo kdykoliv změnit pravidla a termíny (časové harmonogramy)
během soutěže.

● Na koncertu vítězů budou předány ceny soutěžícím a zazpívají vybraní vítězové.
● Proti rozhodnutí poroty se nedá odvolat.
●



● Pořadatel se zavazuje poskytnout soutěžícímu prostory k rozezpívání (ZUŠ Krnov).
● Po semifinálovém a finálovém kole se uskuteční debata s porotou.
● Vítězové všech kategorií se zavazují vystoupit na prestižních nebo mimořádných

akcích konaných ve spolupráci spolku Hlas Česka, z. s. S podmínkami takových

vystoupení budou vždy seznámeni.

● Doporučujeme se seznámit s obchodními podmínkami soutěže.

● Registrací do soutěže se soutěžící nebo jeho zákonný zástupce zavazuje k plnění

propozic a k jejich dodržování. Předpokládá se také, že registrací do soutěže

soutěžící nebo je zákonný zástupce s propozicemi a obchodními podmínkami soutěže

souhlasí.

● Repertoár do registrace (přihlášky) nevypisujete. Je zcela na vás, jaký repertoár
zvolíte, dle kritérií pořadatele. Pokud nebudou kritéria dodržena, účastník
bude diskvalifikován.


