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20. NÁRODNÍ FESTIVAL
NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH
A SYMFONICKÝCH TÌLES
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA
a Asociace neprofesionálních komorních a symfonických tìles (ANKST) spolu
s následujícími institucemi a organizacemi:
1. etapa - 17. dubna 2009 (so) - HRADEC KRÁLOVÉ - zahajovací koncert
Spolupoøádá: KO Primavera HK
2. etapa - 2. kvìtna 2010 (ne) - ÚSTÍ NAD LABEM
Spolupoøádá: ANKST
3. etapa - 29. - 30. kvìtna 2010 (so, ne) - BUÈOVICE, LAPANICE
Spolupoøádá: Kyjovský komorní orchestr
4. etapa - 18. - 19. záøí 2010 (so, ne) - BOSKOVICE
Spolupoøádá: Kyjovský komorní orchestr
5.etapa - 26. záøí 2010 (ne) - STÌERY
Spolupoøádá: KPÚ (Kruh pøátel umìní sv. Marka ve Stìerách)
ádáme o zátitu a finanèní podporu: mìsta Ústí nad Labem, Hradec Králové,
Buèovice, Moravské Budìjovice.
ádáme o finanèní podporu: Hudební nadaci OSA, Ústecký kraj, Jihomoravský
kraj, Královéhradecký kraj a Kraj Vysoèina.
Plánovaný poèet zúèastnìných tìles: 7 komorních orchestrù, 1 symfonický
orchestr, 4 malá tìlesa, 13 flétnových souborù, 1 chlapecký edesátièlenný sbor
Poèet akcí: 6 koncertù
Pøedpokládaný poèet èlenù v úèinkujících tìlesech: 343
Festival je rozloen do 5 etap, do 6 mìst Èeské republiky.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Národní festival umoòuje prezentaci výsledkù práce vech typù neprofesionálních komorních a symfonických tìles z Èech a Moravy.
Jeho posláním je pøispìt k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální èinnosti, která má v Èechách a na Moravì velkou tradici.
Festivalové koncerty se uskuteèní v pìti místech Èeské republiky tam, kde existuje poøadatelské zázemí a pracuje neprofesionální orchestr nebo komorní tìleso.
V kadém místì se na poøádání sdruují síly a prostøedky øady subjektù od zátity
krajských a mìstských úøadù, kulturních institucí èi organizací regionu a po organizátory jiných hudebních akcí vèetnì sponzorù. Tato koncepce pøedstavuje rovnì
inspiraci a podnìty pro poøadatelská místa, nebo ozøejmuje jejich organizátorskou
a kulturní vyspìlost. V tomto smyslu je festival významným obohacením místní kultury.
Dramaturgie festivalu-doporuèí inspirativní okruh jubilujících autorù, který je neprofesionálním souborùm blízký a podpoøí vyváené zaøazení ménì frekventovaných
dìl. Neopomene vak uvádìní skladeb soudobých èeských tvùrcù, které se staly
významným prvkem zkvalitòujícím celkovou úroveò této neprofesionální oblasti.
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Výroèí v roce 2010: Bohuslav Martinù, Josef Suk, Zdenìk Fibich, Vítìzslav Novák, Gustav Mahler, Oskar Nedbal, Jiøí Antonín Benda ad.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Úèastníky festivalu (neprofesionální komorní orchestry, symfonické orchestry,
malá tìlesa i sólisty) oslovuje Odborná rada komorní a symfonické hudby pøi NIPOS-ARTAMA. Vybrané orchestry pøedkládají na pøihláce svùj repertoár, ze kterého
odborná rada KSH vybírá a sestavuje dramaturgii jednotlivých koncertù.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Soòa Hanzalová, P.O.Box 12 / Blanická 4, 120 21,
Praha 2, tel.: 221 507 962, e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz
III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Zahajovací etapu Národního festivalu 2010 se ujme Komorní orchestr PRIMAVERA-ZU Hradec Králové vedený zkueným dirigentem Mgr. Jaromírem Køováèkem.
Koncert 2. etapy se bude konat v sále Filharmonie v Hradci Králové za podpory University Hradce Králové.
Poøadatelské funkce 2. etapy zrealizuje ANKST (Asociace neprofesionálních komorních a symfonických tìles) v Ústí nad Labem s pøedsedou Michalem Vodákem.
Koncert se bude konat v divadle Opery a baletu v Ústí nad Labem.
Kyjovský komorní orchestr si opìt vzal na starost zajitìní 3. etapy NF na Moravì, tentokrát v zámku Buèovice a ve lapanicích. Jeho umìlecký vedoucí ing. Jan
Sáraz se nebrání pozvat k úèasti netypická malá tìlesa s mladými hudebníky. Tentokrát to bude orchestr starých nástrojù BASFIFA z Prahy.
Kyjovský komorní orchestr, konkrétnì ing. Sáraz, se ujal dodateènì 4. etapy
pojaté jako-9. setkání flétnových souborù v zámku Boskovice, kterou se pùvodnì
nabídla uskuteènit øeditelka MìKS Moravské Budìjovice Jaromíra Hanáèková.
5. etapu zorganizuje Kruh pøátel umìní Stìery (KPU) v kostele sv. Marka
ve Stìerách spolu s XI. Svatováclavskými slavnostmi Hradce Králové.
Festivalových koncertù bude vyuito k rozborùm práce zúèastnìných tìles. Poznatky z tìchto rozborù se stanou podkladem pro obsahovou orientaci vzdìlávacích akcí
oboru.
Rozloení festivalu a jeho programové náplnì
17. 4. 2010
Hradec Králové - zahajovací koncert
2. 5. 2010
Ústí nad Labem - spolupráce ANKST s nìmeckými muzikanty
29. - 30. 5. 2010 Buèovice, lapanice - festivalový koncert
18. - 19 . 9. 2010 Boskovice - 9. setkání flétnových souborù - pøehlídkový koncert
26. 9. 2010
Stìery - souèást Svatováclavských slavností Hradce Králové
IV. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Ostatní náleitosti festivalu roku 2010 jsou dány statutem festivalu schváleným
Ministerstvem kultury. V pøípadì ekonomických potíí mùe být program pøehlídky
omezen, nebo mùe být pøehlídka odvolána.
Zpracovala Soòa Hanzalová
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009
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53. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
SBOROVÉHO UMÌNÍ JIHLAVA
25. - 27. èervna 2010, Jihlava

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA
a Spoleènost pro FSU, o. s., Jihlava spolu s dalími organizacemi a institucemi.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PØEHLÍDKY
Jedná se o prestiní pøehlídku sborového umìní, která umoòuje prezentaci výsledkù práce rùzných typù sborù a ansámblù z Èeské republiky a jejich dramaturgickou a interpretaèní konfrontaci s podobnými kolektivy ze zahranièí.
Souèástí festivalu bude prezentace výsledkù souèasného i pøedchozích roèníkù
Mezinárodní skladatelské soutìe Jihlava, jejím posláním je vyvolat a podpoøit vznik
nových dìl, umìlecky hodnotných a zvukovì zajímavých, pøitom vak interpretaènì
dostupných co nejvìtímu poètu neprofesionálních vokálních souborù. Pøedpokládá se, e i letos budou nìkteré z ocenìných skladeb uvedeny úèinkujícími sbory.
Rok 2010 je rokem 120. výroèí narození B. Martinù (1890-1959), co se mùe
promítnout i do výbìru skladeb zúèastnìných sborù a zamìøení ateliéru. Zájemcùm
z øad sbormistrù lze doporuèit i tvorbu dalích jubilantù (napø. M. Raichl, K. Slavický,
Z. esták, Z. Pololánik, J. Teml) k pøípadnému nastudování.
53. roèník Festivalu sborového umìní bude koncipován zèásti jako soutìní roèník pro komorní sbory. Kromì vlastní soutìe se vechny sbory mohou zúèastnit
ateliéru se spoleèným nácvikem a následnou prezentací vybrané sborové skladby.
Souèástí FSU bude té nesoutìní (pøehlídková) èást, umoòující prezentaci zejména zahranièním sborùm.
II. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Èeská veøejnost bude o FSU informována prostøednictvím bulletinu Cantus, který vydává Unie èeských pìveckých sborù, na webových stránkách NIPOS (www.niposmk.cz), soubìnì té na webových stránkách DKO Jihlava (www.fsujihlava.com),
na portálu Èeské sbory (www.ceske-sbory.cz) a v novém katalogu sborových aktivit
v ÈR Sborový ivot (http://festivaly.ucps.cz).
Zahranièní odborná veøejnost bude informována v èasopise ICB, který vydává
IFCM (Mezinárodní federace pro sborový zpìv) a v anglické roèence British and International Music Yearbook 2010.
Zájemci o úèast na festivalu zalou pøihláku s uvedením volby do soutìní èi
nesoutìní (pøehlídkové) èásti festivalu na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva Daòková,
P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@nipos-mk.cz
do 15. 2. 2010. Pøiloí charakteristiku sboru a zvukovou nahrávku ne starí jednoho
roku. Vechny sbory zalou té návrh svého programu, ve kterém by nemìly chybìt
skladby souèasných autorù èi skladatelù 20. století. Vybraným sborùm bude v prùbìhu února 2010 po dohodì zaslána ocenìná skladba ze skladatelské soutìe
k interpretaènímu nastudování.
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Sborùm pøihláeným do soutìní èásti budou sdìleny propozice soutìe a èasový harmonogram (viz pøíloha). O pøijetí sboru k úèasti rozhodne Festivalový výbor
v prùbìhu února 2010 a výsledek oznámí do 15. bøezna 2010 vem pøijatým i nepøijatým sborùm. Vybrané sbory budou následnì vyrozumìny festivalovým výborem
o dalích podrobnostech. Sborùm té bude zaslána urèená skladba k pøedbìnému
nastudování do ATELIÉRU, jeho výsledná podoba bude prezentována na závìreèném nedìlním matiné.
Øízením pøíprav 53. roèníku FSU Jihlava je povìøen festivalový výbor sloený
ze zástupcù poøadatelù, programové rady a nezávislých osobností oboru. Výe úèastnického poplatku èiní 250 Kè za osobu.
III. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Festival je financován na základì vícezdrojového principu. Hlavním zdrojem pøíjmu jsou neinvestièní dotace a pøíspìvky MK, kraje Vysoèina a mìsta Jihlavy. V pøípadì
ekonomických potíí mùe být program festivalu omezen nebo mùe být i odvolán.

PØÍLOHA:
PROPOZICE SBOROVÉ SOUTÌE FSU JIHLAVA 2010
Termín: 25.- 27. èervna 2010
Poøadatel: NIPOS-ARTAMA Praha, Spoleènost pro FSU, o. s. Jihlava
Pøípravný výbor: Festivalový výbor FSU Jihlava 2009







Soutìní øád:
Soutìe se mohou zúèastnit pouze neprofesionální pìvecké sbory mládee
a dospìlých v poètu 8-24 èlenù. Dirigent mùe být profesionál.
Pøípadní instrumentalisté se do poètu zpìvákù nepoèítají.
Pøihlásit se mohou komorní sbory smíené, enské (dívèí) i muské.
Koneèný výbìr soutìících sborù provede Festivalový výbor FSU Jihlava 2010.
Organizátor si vyhrazuje právo upøesnit definitivní verzi soutìících sborù a podle
stavu dolých pøihláek.
Èasový limit soutìního programu je 15-17 minut èistého èasu. Poøadí skladeb
je libovolné.
Soutì je veøejná.

Soutìní program:
1. skladba èeského autora vzniklá po roce 1950 (a cappella);
2. skladba zahranièního autora vzniklá po roce 1950 (a cappella);
3. skladba ze skladatelské soutìe FSU (viz nabídkový katalog) nebo skladba (pøíp.
vìnovaná sboru), která nebyla dosud provedena;
4. volný výbìr skladeb do èasového limitu a cappella nebo s doprovodem
1-2 hudebních nástrojù.
Jednou ze soutìních povinností zúèastnìných sborù bude pøíprava a nastudování urèené skladby do Ateliéru jetì pøed pøíjezdem na festival, kde bude provádìno ji jen spoleèné sezpívání sborù, nikoliv samotný nácvik! Skladba urèená festivalovým výborem bude vybraným sborùm zaslána v dostateèném èasovém pøedstihu.
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Sbory vybrané do soutìní èásti festivalu se zúèastní sobotního soutìního klání
(26. 6. 2010) a nedìlního dopoledního vyhodnocení (27. 6.) s následnou prezentací
Ateliéru.
Kritéria hodnocení
a) technické provedení - hlasová kultura a pìvecká technika, intonace, rytmus;
b) interpretaèní kritéria - vyuití hudebnì výrazových prostøedkù (dynamiky, tempa,
agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace, dramaturgie soutìního vystoupení, stupeò obtínosti;
c) celkový umìlecký dojem - výrazové pùsobení na posluchaèe, kontakt sboru
se sbormistrem, zpìv zpamìti.
Porota
Pìtièlenná porota je sloena z èeských, pøípadnì i zahranièních odborníkù.
Ceny
Podle výsledku soutìního výkonu mùe porota zaøadit sbor do zlatého, støíbrného nebo bronzového pásma. Podle uváení mùe udìlit i Zvlátní ceny. Nejlepím
sborùm soutìe mùe poøadatel zajistit vystoupení na koncertì nìkterého
z významných mezinárodních domácích sborových festivalù, anebo u pøíleitosti nìkteré ze zahranièních kulturních akcí, poøádaných MK.
Pøihláky
Zájemci o úèast v soutìi zalou své pøihláky na adresu: NIPOS-ARTAMA, Iva
Daòková, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: dankova@niposmk.cz do 15. února 2010.
Pøihláka musí obsahovat: jméno dirigenta nebo umìleckého vedoucího, název
sboru (poèet muù a en) a návrh programu vystoupení s úplnými jmény autorù,
pøesnými názvy skladeb a jejich duratou. O pøijetí sboru k úèasti v soutìi rozhodne
Festivalový výbor v prùbìhu února 2010 a výsledek bude oznámen do 15. bøezna
2010 vem pøijatým i nepøijatým sborùm.
Zpracovala Iva Daòková
NIPOS-ARTAMA, øíjen 2009
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MEZINÁRODNÍ SOUTÌ MALÝCH
DECHOVÝCH ORCHESTRÙ
XIX. ZLATÁ KØÍDLOVKA
Mistrovství Èeské republiky dechových hudeb
22. - 23. kvìtna 2010, Hodonín
Vyhlaovatel: Sdruení dechových orchestrù ÈR s podporou Ministerstva kultury
Odborný gestor: NIPOS-ARTAMA (Národní informaèní a poradenské støedisko
pro kulturu Praha), Sdruení dechových orchestrù ÈR
Zátita: Mìsto Hodonín
Poøadatel: Dùm kultury Hodonín - pøíspìvková organizace, NIPOS - ARTAMA
I. POSLÁNÍ SOUTÌE
Tradièní a vysoce uznávaná soutì malých dechových orchestrù Zlatá køídlovka
získala poèínaje XI. roèníkem charakter mezinárodní soutìe. Vedle MDO z Èeské
republiky se jí mohou zúèastnit i MDO ze vech státù svìta, pokud splòují podmínky
uvedené v tomto statutu. Mezinárodní soutì má slouit nejen k podpoøe umìleckého rùstu naich orchestrù, ale má souèasnì významným zpùsobem iniciovat spolupráci, pøátelské styky a vzájemné muzikantské i lidské obohacování naich
i zahranièních orchestrù a jednotlivcù. Pro orchestry, iroké muzikantské zázemí
i posluchaèe má být pøíleitostí k vzájemnému poznávání a rozvíjení pøátelství ve
smyslu sbliování národù Evropy. Vítìz Zlaté køídlovky získá zároveò titul Mistr Èeské
republiky dechových hudeb.
II. ÚÈAST V SOUTÌI
Mezinárodní soutìe Zlatá køídlovka - Mistrovství Èeské republiky 2010 se mùe
zúèastnit kterýkoliv domácí i zahranièní orchestr hrající dechovou hudbu, v poètu do
18 hráèù (dirigent a zpìváci se do tohoto poètu nezapoèítávají). Úèast v soutìi není
omezena vìkem ani profesionálním èi amatérským charakterem orchestru, jen poètem hráèù a vùlí respektovat podmínky soutìe. Ze soutìe nejsou vylouèeny ani ty
orchestry, které ji soutìily a pøípadnì obsadily pøední místa.
III. SOUTÌNÍ PROGRAM
Délka programu soutìního vystoupení kadého orchestru je 30 minut èistého
èasu. Soutìní program by mìl mít zábavný charakter, doporuèují se zpìvy, orchestr
mùe mít vlastního konferenciéra ohlaujícího jednotlivé skladby. Orchestry by se
mìly v soutìi pøedstavit tak, jak v bìné èinnosti pøicházejí za svými posluchaèi.
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Souèástí soutìního programu bude povinná skladba: PRO TÌSTÍ, autor FRANTIEK MAÒAS, kterou kadý orchestr na základì pøihláky obdrí zdarma rozepsanou do hlasù vèetnì øídícího hlasu. Kadý orchestr musí do svého programu zaøadit
polku, valèík a pochod.
Kadý soutìící orchestr mùe do svého soutìního programu zaøadit na úvod
jednu skladbu na rozehrání (do tøí minut), která nebude poèítána do limitu 30 minut.
Nepatrné pøekroèení hrací doby bude tolerováno.
Kadý orchestr zale nejpozdìji do 31. bøezna 2010 definitivní program soutìního vystoupení i s uvedením pøípadné skladby na rozehrání, pøiloí 5x kopii øídících
hlasù od jednotlivých skladeb pro porotu, foto a charakteristiku orchestru, jmenný
seznam vech èlenù orchestru (kapelník, dirigent, zpìváci a orchestrální hráèi).
Úèinkování orchestrálních hráèù a zpìvákù v jiných orchestrech v rámci soutìe
není moné. Ze závaných dùvodù (napø. zdravotních) jsou povoleny maximálnì dvì
zmìny ve jmenném seznamu èlenù orchestru.
V pøípadì poruení tohoto bodu statutu bude orchestr ze soutìe vylouèen. Kontrolou bude povìøen èlen øídícího výboru soutìe. Program a poøadí skladeb nelze
dodateènì mìnit.
IV. PØIHLÁKY A VÝBÌR ORCHESTRÙ
Domácí i zahranièní orchestry, které projeví zájem o úèast na soutìi Zlatá køídlovka - Mistrovství Èeské republiky dechových hudeb, zalou svoji pøihláku na adresu Domu kultury Hodonín (uvedena v závìru statutu) do 31. ledna 2010.
K pøihláce pøiloí nejnovìjí nahrávku orchestru (demokazetu, nebo poslední
vydané CD), kontaktní adresu na kapelníka s èíslem telefonu (fax, e-mail).
Výbìrové øízení se uskuteèní v únoru 2010 a vechny pøihláené orchestry dostanou vyrozumìní o výsledku výbìrového øízení nejpozdìji do 28. února 2010.
V. HODNOCENÍ SOUTÌE
Výkony v soutìi bude hodnotit pìtièlenná porota sloená z pøedních odborníkù
v oboru dechové hudby. Porotu jmenuje ARTAMA na základì doporuèení odborné
rady a ve spolupráci s výborem Sdruení dechových orchestrù ÈR.
Pøi hodnocení soutìního výkonu se posuzují následující kritéria: ladìní, kvalita
tónu, frázování a artikulace, technické provedení, rytmické provedení (souhra), dynamika a vyrovnanost zvuku, proití (procítìní) stylu/interpretace, tempo, volba repertoáru s ohledem na schopnosti orchestru, celkový umìlecký dojem.
Pøi hraní povinné skladby se toleruje nedodrení nástrojového obsazení orchestru dle partitury povinné skladby - kadý orchestr hraje ve svém nástrojovém
obsazení.
Na základì obdrených bodù budou orchestry zaøazeny do:
a/ zlatého pásma s vyznamenáním,
b/ zlatého pásma,
c/ støíbrného pásma,
d/ bronzového pásma.
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Absolutním vítìzem se stává dechový orchestr, který dosáhne v soutìi nejvyí
poèet bodù. Získává zároveò titul MISTR ÈESKÉ REPUBLIKY. Kapelník vítìzného
orchestru bude v dalím roèníku jmenován do poroty soutìe.
V soutìi budou udìleny tyto ceny:
a/ Hlavní cena - Putovní pohár s titulem Mezinárodní vítìz Zlaté køídlovky
a hudební nástroj - KØÍDLOVKA, Pohár s titulem MISTR ÈESKÉ REPUBLIKY
2010.
Vítìzný orchestr dále získává:
 pozvání na festivaly dechových hudeb v Praze, Ratíkovicích,
Strání a Novém Bydovì,
 pozvání na koncerty v Hodonínì, Rakovníku, Holýovì a Opavì,
 ek ve výi 20.000 Kè pro natáèení CD v Tonstudiu Jaromíra Rajchmana,
 monost reprezentovat Èeskou republiku v roce 2011 na 12. Mistrovství
Evropy dechových hudeb s garancí pokrytí nákladù spojených s dopravou
orchestru.
b/ Diplom a vìcná cena za umístìní na 1. a 3. místì
c/ Pamìtní listy za úèast vem orchestrùm
d/ Cena Josefa Frýborta nejmladímu orchestru soutìe
e/ Cena Miloe Machka za nejlepí interpretaci povinné skladby
f/ Ceny za individuální výkony orchestrální i pìvecké
g/ Cena starosty Hodonína nejúspìnìjímu zahraniènímu orchestru
h/ Cena øeditele DK Hodonín jako cena sympatií posluchaèù
ch/ Dalí ceny dle rozhodnutí organizaèního výboru a poroty soutìe
Výsledky soutìe a udìlení cen vyhlásí porota veøejnì na koncertu vítìzù v nedìli
23. kvìtna 2010, úèast vech soutìících orchestrù je na tomto vyhláení povinná.
VI. EKONOMICKÉ OTÁZKY
Ekonomické zabezpeèení úèasti na soutìi se øeí u orchestrù samostatnou
dohodou s tím,
e èást nákladù hradí poøadatel, èást orchestry. Poøadatel zajistí a hradí vem
orchestrùm ubytování a stravování. 50% nákladù na dopravu hradí poøadatel pouze
orchestrùm z Èeské republiky. Zahranièním orchestrùm poøadatel dopravu nehradí.
VII. ZVLÁTNÍ USTANOVENÍ
K celé organizaci a prùbìhu soutìe se vydávají:
a/ statut soutìe,
b/ dohoda (smlouva) o úèasti na základì písemné pøihláky a rozhodnutí
výbìrové komise,
c/ povinná skladba vèetnì particella,
d/ propagaèní materiály, plakáty, pozvánky a programová broura.
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Bìhem soutìe 22. a 23. kvìtna 2010 jsou vechny zúèastnìné orchestry plnì
k dispozici øídícímu výboru a mohou být poádány o propagaèní vystoupení v místì
konání soutìe a blízkém okolí.
Pøípadné natáèení vystoupení orchestrù v rámci soutìe pro rozhlas a televizi je
vázáno souhlasem výkonných umìlcù s natáèením bez nároku na honoráø pouze
k nekomerèním úèelùm.
Vekerou korespondenci týkající se XIX. mezinárodní Zlaté køídlovky Hodonín
2010 a Mistrovství Èeské republiky 2010 zasílejte na adresu poøadatele:
Dùm kultury Hodonín, pøíspìvková organizace
Horní Valy 3747/6
695 01 Hodonín
telefon: 518309413, 518309411
fax: 518309414
e-mail: nespurkova@dkhodonin.cz
Václav Hlaváèek
prezident SDO ÈR

Mgr. Zdenìk Grombiøík
øeditel Domu kultury Hodonín
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XIX. FOLKLORNÍ FESTIVAL
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ
4. - 6. èervna 2010, Pardubice, Hradec Králové

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA,
Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost a Kulturní centrum Pardubice, ve spolupráci se Sdruením pro dìtskou taneèní tvoøivost Praha.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Festival je prestiní pøehlídkou souborù, jejich èinnost je zamìøena na zpracovávání a prezentaci lidového umìní etnografických regionù Èech. Celková koncepce
festivalu vychází ze skuteènosti, e mezi specifické rysy èinnosti neprofesionálních
folklorních souborù patøí jejich zamìøení na irokou kálu prezentace lidového umìní.
Jeho posláním je pøináet pøedevím nové pohledy na zpùsoby zpracování námìtù
pocházejících z tradièní lidové kultury a navazování kontaktù s publikem, pøi respektování prostøedí, v nìm by mìlo být pøedvádìno. To ve vychází z poznání souèasného stavu lidových tradic, zpùsobù jejich uchovávání a obecných podmínek existence folklorních souborù. Na rozdíl od festivalù odehrávajících se v oblastech, kde
zùstala dodnes zachována urèitá kontinuita projevù vázaných na místní tradice a jejich
nositele, vychází koncepce tohoto festivalu z aktuálních moností a potøeb souborù,
které musí vyvíjet daleko vìtí úsilí na udrení tradic èi pøímo na jejich obnovování.
Festival má formu pøehlídky a vekeré poøady jsou koncipovány tak, aby slouily
mimo jiné jako inspirace pro dalí èinnost èeských folklorních souborù. Nabízí iroké spektrum moností jak pracovat s folklorním materiálem - od ivých pódiových
vystoupení pøes komorní hudební a taneèní poøady v rùzném prostøedí, tvorbu scénických stylizovaných kompozic, poøady vzdìlávacího a poznávacího typu, a po spoleèenskou zábavu.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Jde o nesoutìní festivalovou pøehlídku bez postupových kol. Výbìr souborù provádí programová rada festivalu, jmenovaná odbornou radou pro folklor pøi NIPOSARTAMA. Programová rada má právo vybrat a nominovat na festival libovolný soubor
tak, aby vyhovoval koncepci a celkové dramaturgii festivalu s pøihlédnutím
k ekonomickým monostem festivalu.
III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Festivalová pøehlídka nabízí souborùm mnoství rùznorodých aktivit, pøièem
se pøedpokládá vystoupení kadého souboru ve více poøadech. Úèinkující soubory
mají povinnost být pøítomny po celou dobu konání festivalu.
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Typy poøadù:
a) pøehlídka scénicky koncipovaných poøadù v divadelních podmínkách
b) pódiová vystoupení na veøejných prostranstvích
c) komorní formy poøadù
d) vzdìlávací poøady
e) spoleèensko-zábavné poøady
ad a) pøedvedení ucelených jevitních kompozic
ad b) soubory vystoupí s volným programovým blokem na veøejném prostranství
ad c) rùzné typy poøadù, napø. nauèný poøad, medailony, muzikantské
dostaveníèko, sólové výstupy ... s cílem nejen oslovit diváka, ale zároveò
zdùraznit i vlastní proitek úèinkujících
ad d) taneèní a muzikantské dílny
ad e) spoleèensko-zábavné poøady aktivnì zapojující diváky ke zpìvu, tanci apod.
IV. HODNOCENÍ
Hodnotící sbor bude jmenován z èlenù odborné rady pro folklor pracující
pøi NIPOS-ARTAMA Praha. Jeho hlavním úkolem je sledovat prùbìh celého festivalu
a své postøehy zaèlenit do závìreèného hodnocení akce.
V. EKONOMICKÉ PODMÍNKY
Ekonomika festivalu se øídí pokyny poøadatelù a obecnì platnými smìrnicemi.
Výe pøíspìvku na náklady souborù na cestu a pobyt a vlastní finanèní vklad budou
upøesnìny v písemné smlouvì mezi poøadatelem v místì a jednotlivými soubory.
Festival mùe být proti uvaovanému zámìru krácen z ekonomických dùvodù.
PROGRAMOVÉ TIPY
PÁTEK 4. 6. 2010 - PARDUBICE
19.00 - 24.00 Perntýnská noc - Perntýnské námìstí
21.00 - 22.00 komorní poøady - atrium radnice
22.30 - 23.30 poøady hostù festivalu - nádvoøí zámku
Noc pro vechny
V atmosféøe tradièního jarmarku a staroèeské pouti (ermíøi, herci ) se pøedstaví
soubory s dvacetiminutovým akustickým vystoupením vhodným pro provozování
bez pódia, jeho smyslem bude také aktivnì zapojit diváka ke zpìvu, tanci...
Komorní poøady
Poøady vyuívající akustiky a atmosféry prostoru atria. Monost prezentovat na festivalu dalí oblast folkloru. Autorské hudební poøady tematicky zamìøené na urèité
období nebo výroèí apod., které zajímavou formou pøedstaví tradièní folklorní materiál.
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SOBOTA 5. 6. 2010 - HRADEC KRÁLOVÉ
11.00 - 16.00 hod. Na hradeckém rynku - Masarykovo námìstí
12.30 - 14.00 hod. hudební a taneèní dílna - Adalbertinum
16.30 - 18.00 hod. scénický poøad - Klicperovo divadlo
SOBOTA 5. 6. 2010 - PILETICE
19.00 hod.-Pøijïte pobejt - rámkùv statek
Poøad scénických forem
Tradièní poøad festivalu - pøedvedení ucelených jevitních kompozic
v divadelních podmínkách.
Komponované festivalové poøady
Autorsky zpracované programy vyspìlých èeských souborù, pøíp. hostujících
souborù z Moravy a ze zahranièí.
Spoleèenská zábava
K tanci a poslechu budou hrát a zábavu svými nápady a vtipem rozvíjet
souborové muziky.
NEDÌLE 6. 6. 2010 - PARDUBICE
14.00-16.00 Zámecké nádvoøí - závìreèný poøad èeských souborù a hostù
festivalu

Zpracovala MgA. Kateøina Èerníèková
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009
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TVÙRÈÍ TANEÈNÍ DÍLNA

Celostátní pøehlídka choreografií folklorních souborù
19. - 21. listopadu 2010, Nový Bydov
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá NIPOS-ARTAMA
ve spolupráci s Hradeckou kulturní a vzdìlávací spoleèností s. r. o. a Národním ústavem lidové kultury ve Stránici.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PØEHLÍDKY
Hlavní poslání této bienálové pøehlídky vyplynulo z potøeby dneních folklorních
souborù vytvoøit prostor pro vzájemná setkávání, pøedávání zkueností, srovnání,
inspiraci a v neposlední øadì pak otevøení dialogu nad problémy, s nimi se v tvùrèím
procesu autoøi pøedvedených jevitních kompozic setkávají. Podpoøit novou scénickou tvorbu souborù, zamìøit se na hledání nových cest a zpùsobù umìleckého uchopení hodnot tradièní kultury souèasnými tvùrci se tak stalo hlavním motivem tìchto
setkání.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Celostátní pøehlídky choreografií se mohou zúèastnit vechny mládenické
a dospìlé folklorní soubory a skupiny Èeské republiky (vìk nad 16 let). Hudební
doprovod (vlastní muzika) je vítán. Pøi vystoupeních je vak mono pouít také netradièní hudební doprovod (kytara, klavír, ozvuèné pøedmìty atd.), eventuálnì playback.
Poèet úèinkujících u souboru doporuèeného na celostátní pøehlídku nesmí pøesáhnout 30 osob. Doprovází-li soubor muzika, je moné po dohodì s poøadateli
celostátní pøehlídky zvýit poèet èlenù souboru a na 35 osob.
Èasový limit jednotlivých choreografií je 5-20 minut.
III. HODNOCENÍ A VÝBÌR
Celostátní pøehlídka nemá soutìní charakter, tzn. nestanovuje se poøadí. Soubory se mohou hlásit pøímo poøadateli po vyhláení propozic. Pro úèely pøehlídky
bude jmenován lektorský sbor. Jednotliví èlenové lektorského sboru doporuèí jednu
choreografii k pøímému postupu na celostátní pøehlídku a dalí dvì a tøi choreografie programové radì celostátní pøehlídky do irího výbìru. Maximální poèet souborù stanoví poøadatel podle aktuálních podmínek. Návrhy budou pøedloeny programové radì celostátní pøehlídky nejpozdìji do konce èervna 2010.
Závìreèný výbìr choreografií provede programová rada pøehlídky ve spolupráci
s lektorským sborem. Souèástí kadé pøehlídky je rozborový semináø vedený lektorským sborem. Jeho smyslem je formou veøejné diskuse (besedy) seznámit choreografy a dalí zájemce s klady i problémy pøedvedených choreografií s cílem kvalifikovanì a citlivì poradit a inspirovat.
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Pøi hodnocení se jednotliví èlenové lektorského sboru soustøeïují pøedevím
na:
 Výbìr materiálu vzhledem ke zvolenému tématu (okruhu zvykosloví apod.),
k regionální pøíslunosti v souvislosti s uitým materiálem, krojovému vybavení,
náøeèí apod.
 Scénické zpracování (reie, pouití scénických i dalích umìleckých prostøedkù,
novátorství)
 Taneèní zpracování - nápaditost, taneèní provedení, estetický dojem, hudebnost,
zpìvnost apod.
 Hudební doprovod - výbìr, zpracování, provedení.
V rámci celostátní pøehlídky budou zvlátì ocenìny inspirativní momenty vystoupení.
Ocenìní choreografií a souborù na celostátní pøehlídce stanovuje lektorský sbor.
Zpracovala MgA. Kateøina Èerníèková
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009
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TANEC, TANEC

2010

24. celostátní pøehlídka scénického tance mládee a dospìlých
29. - 31. øíjna 2010, Jablonec nad Nisou
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury, za finanèního pøispìní
Krajského úøadu Libereckého kraje a pod zátitou Mìsta Jablonec nad Nisou poøádají NIPOS-ARTAMA a Taneèní a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jablonce
nad Nisou ve spolupráci s Mìstským divadlem Jablonec nad Nisou o. p. s., Eurocentrem Jablonec nad Nisou s. r. o. a my sdruením pro taneèní a pohybové divadlo.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PØEHLÍDKY
Celostátní pøehlídka scénického tance mládee a dospìlých je setkáním skupin
a jejich pedagogù, kteøí rozvíjejí formy souèasných taneèních forem a pøináejí kadoroènì to nejzajímavìjí a inspirující v oblasti taneèní tvorby, a to na území celé
ÈR. Celostátní pøehlídce pøedcházejí pøehlídky krajské.
Posláním pøehlídky je zejména:
 podnítit prostøednictvím pedagogù a vedoucích taneèních souborù a skupin
kvalitní vyuívání volného èasu, a-tím omezit èetnost problémových skupin,
 prostøednictvím odbornì vzdìlaných pedagogù vést k aktivní tvùrèí èinnosti,
 podpoøit rozvoj estetické pohybové a taneèní výchovy v regionech ÈR,
 monitorovat úroveò pohybové a taneèní výchovy v regionech ÈR,
 monitorovat odbornou úroveò pedagogù a vedoucích zájmových skupin
v regionech a na základì toho pøipravovat dalí vzdìlávání pedagogù a vedoucích.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Pøehlídky se mohou zúèastnit vechny neprofesionální taneèní skupiny a jednotlivci (starí 14 let) z Èeské republiky vèetnì studentù taneèních kol, kteøí rozvíjejí
formy scénického tance.
Pøehlídky nejsou urèeny parketovým taneèním kompozicím, folklorním souborùm ani pøedtanèením spoleèenského tance. Tyto pohybové formy mají své samostatné pøehlídky.
III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Celostátní pøehlídce pøedcházejí pøehlídky postupové. Organizací postupových
pøehlídek mohou být povìøeni ti, kteøí po pøedbìné dohodì s NIPOS-ARTAMA splní
poadavky pro poøádání pøehlídky nezbytnì nutné. Zpravidla jsou to zaøízení resortu
kultury a kolství, soukromé koly, kulturní zaøízení a obèanská sdruení. Instituce,
které jsou povìøeny poøádáním pøehlídky, se øídí pokyny obsaenými v tìchto propozicích.
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Prùbìh pøehlídek je organizován v mìsíci dubnu a èervnu tak, aby návrhy do celostátní pøehlídky byly pøedány nejpozdìji do 4. èervna 2010. Dne 10. èervna 2010
bude zasedat programová rada pøehlídky.
Organizaèní pokyny pro postupové pøehlídky
Skupina se mùe pøihlásit do kterékoliv postupové pøehlídky, pokud není pøehlídka v kraji pùsobení skupiny, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl
skupinou uveden na pøehlídkách v pøedcházejících letech. Organizátor pøehlídky
má právo skupinu nepøijmout z dùvodù naplnìní programu pøehlídky. Ten by
nemìl pøesáhnout poèet 25 choreografií.
 Organizátor zajistí, aby hostující skupiny z jiných krajù byly v samostatném
bloku pøehlídky, nebo alespoò na tuto skuteènost odbornou porotu upozorní.
 Organizátor má právo si vyádat pracovní záznam pøihláených choreografií
a poádat odborného pracovníka NIPOS-ARTAMA o posouzení dodrení propozic pøedevím v bodu II.
 Maximální moný poèet choreografií jednoho choreografa - tøi. Organizátor
krajské postupové pøehlídky zváí vhodnost tohoto omezení tak, aby se pøehlídka
stala èasovì a dramaturgicky únosnou a aby souèasnì umoòovala úèast vech
kvalitních choreografií a nepøesáhla celkový poèet 25.
 Maximální poèet úèinkujících v jedné skladbì je 17 (doporuèeno tak, aby choreografie postupující do celostátní pøehlídky nepøesáhly poèet èlenù 20, vèetnì
vedoucího skupiny a technického doprovodu).
 Délka choreografie je stanovena od 2 do 10 minut, bez monosti výjimky z èasového limitu.
 Zvukový záznam na CD nosièi (nikoliv ve formátu mp3), zøetelnì oznaèeném názvem choreografie a názvem a adresou skupiny.
 Pøehlídka je pro porotu anonymní. To znamená pouze s uvedením názvu choreografie a autora hudby. Ihned po rozhodnutí o nominacích na celostátní pøehlídku
dostává i porota úplný program se vemi ostatními informacemi (skupina, choreograf).
 Organizátor zajistí DVD záznam pøehlídky a jeho vèasné pøedání spoleènì
s ostatními materiály.
Krajská pøehlídka, která nedodá materiály vèas, nemùe oèekávat akceptování
nominací na celostátní pøehlídku programovou radou a skupiny nebudou do dramaturgie celostátní pøehlídky zahrnuty.


IV. HODNOCENÍ A VÝBÌR
V postupových pøehlídkách provádí hodnocení pìtièlenná odborná porota (podle
moností organizátora), kde alespoò jeden èlen je z odborné rady NIPOS-ARTAMA
pro scénický tanec mládee a dospìlých, a to formou diskuse na rozborovém semináøi, který provede s vedoucími skupin po ukonèení pøehlídky. K tomuto semináøi
vytvoøí organizátor podmínky.
V pøípadì slouèení dvou oborových pøehlídek (tedy krajské pøehlídky dìtských
skupin scénického tance a krajské pøehlídky scénického tance mládee a dospì-
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lých) je porota pìtièlenná a alespoò dva èlenové musí mít zkuenost v oblasti dìtského scénického tance.
Na celostátní pøehlídku jmenuje odborná rada NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec mládee a dospìlých pìti a sedmièlenný lektorský sbor. Hodnocení probíhá
po ukonèení pøehlídky formou diskuse na rozborovém semináøi.
Na krajských postupových pøehlídkách i na celostátní pøehlídce se udìlují úèastnické listy, v pøípadì mimoøádných umìleckých výkonù i zvlátní diplom se specifikací ocenìní (napøíklad: za choreografii, za jevitní ztvárnìní námìtu, za interpretaci,
za kostým a tak dále). Ocenìní a nominace se vyhlaují a pøedávají internì pedagogùm souborù na rozborovém semináøi. Na krajských postupových pøehlídkách
není urèováno poøadí ani vìková kategorie. Ruí se pøímé postupy a návrhy
a udìlují se pouze NOMINACE na celostátní pøehlídku. Na celostátní pøehlídku
mùe být navreno tøi a pìt nominací. Poèet nominací závisí na velikosti a kvalitì
krajské pøehlídky. Zodpovìdnost za dodrení uvedených poètù choreografií je
na bedrech organizátora postupové pøehlídky.
Kritéria hodnocení
1. choreografie (pohybový materiál, dramaturgická stavba, kompozice, námìt
a umìlecké zpracování, originalita),
2. interpretace (technická a výrazová pøipravenost interpreta, prostorové a hudební
cítìní, celkové vnímání a vystupování skupiny i jednotlivce),
3. zvuková sloka (výbìr a práce s hudební pøedlohou, mluveným slovem a dalími
zvuky, kvalita hudební nahrávky nebo jiného zvukového doprovodu),
4. práce s výtvarnými prostøedky (kostým, rekvizita, svìtlo, vizuální pohybový
koncept).
Pøedseda odborné poroty postupové pøehlídky vyplní návrhové listy s písemným
zdùvodnìním výbìru. Organizátor pøehlídky zajistí jejich vèasné odevzdání, nejpozdìji vak do 4. èervna 2010, osobnì nebo na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiøí Lössl,
P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.
Programová rada celostátní pøehlídky navrená odbornou radou a jmenovaná
NIPOS-ARTAMA pøipraví dramaturgii z nominovaných choreografií, a to podle dramaturgických a èasových moností celostátní pøehlídky. Z tohoto dùvodu je tøeba,
aby poøadatel postupové pøehlídky zajistil videozáznam pøehlídky a souèasnì
s návrhovými listy ho vèas doruèil do NIPOS-ARTAMA.
V. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Celostátní pøehlídka a krajské pøehlídky mohou být z ekonomických dùvodù proti
uvaovanému zámìru podstatnì kráceny, popøípadì odvolány.
Zpracoval Jiøí Lössl
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009
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KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PØEHLÍDKY SCÉNICKÉHO TANCE
MLÁDEE A DOSPÌLÝCH TANEC, TANEC 2010
KRAJ VYSOÈINA
27. bøezna
Mìstské divadlo ïár nad Sázavou
Kontakt: Hana Ludvíková,
Hakova 34/83,
591 01 ïár nad Sázavou
tel.: 566 626 797, mobil: 608 477 401
e-mail: h_ludvikova@centrum.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
15. kvìtna
Rokotovo divadlo v Ústí nad Orlicí
Kontakt: Klubcentrum, Kvìta Stárková,
Lochmanova 1400,
562 01 Ústí nad Orlicí
mobil: 724 064 960
e-mail: starkova@klubcentrum.cz

LIBERECKÝ KRAJ
19. bøezna
Mìstské divadlo o. p. s. Jablonec
nad Nisou
Kontakt: Ludmila Rellichová,
Lièí jámy 139,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
mobil: 602 963 574
e-mail: tsmagdalena@email.cz

HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
A STØEDOÈESKÝ KRAJ
15. - 16. kvìtna
Salesiánské divadlo Praha
Kontakt: Jaroslav Langmaier,
Národní 30, 110 00 Praha 1
mobil: 608 702 972
e-mail: jaro-faro@quick.cz
ÚSTECKÝ KRAJ
29. kvìtna
Severoèeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem
Kontakt: Martina Hroudová,
Støekovské nábøeí 23,
400 03 Ústí nad Labem
mobil: 724 153 503
e-mail: martina.hroudova@seznam.cz

JIHOÈESKÝ KRAJ
10. dubna
divadelní sál Domu kultury Metropol
Èeské Budìjovice
Kontakt: DDM, Ale Michna,
U Zimního stadionu 1,
370 01 Èeské Budìjovice
tel.: 386 447 320, mobil: 608 150 605
e-mail: michna@ddmcb.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
22. kvìtna
Mìstské divadlo Jaromìø
Kontakt: Lenka Halaová,
Skupina scénického tance Flash,
TJ Sokol, Luická 426,
551 01 Jaromìø
e-mail: tanfest.jaromer@seznam.cz

KARLOVARSKÝ A PLZEÒSKÝ KRAJ
17. dubna
Mìstské divadlo Karlovy Vary
Kontakt: Petra Blau, Západní 45,
360 01 Karlovy Vary
mobil: 604 419 141
e-mail: petrablau@seznam.cz

Vítáme mezi námi novou krajskou postupovou pøehlídku v Jaromìøi
a tìíme se na novì pøipravované pøehlídky na Moravì.
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FOTOGRAFICKÁ SOUTÌ
V RÁMCI FESTIVALU NÁCHODSKÁ
PRIMA SEZÓNA
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádají o. s. Náchodská Prima sezóna a mìsto Náchod ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA v rámci festivalu studentské tvoøivosti Náchodská Prima Sezóna postupovou fotografickou soutì
jako pøedkolo 30. národní soutìe amatérské fotografie 2010.
Posláním soutìe je konfrontace tvorby støedokolákù a mladých fotografù do 21
let, kteøí nejsou na své tvorbì existenènì závislí. V prùbìhu roku se koná velký poèet
fotografických soutìí, pøehlídek èi mapových okruhù, které vak mají ve své vìtinì
pouze regionální dosah. Tato soutì a následné výstavy mají za úkol nejen pøedstavit to nejlepí co se v posledním období zrodilo v mládenické kategorii na celostátní
úrovni, nýbr také na základì porovnání jednotlivých snímkù a hodnocení poroty napomoci k dalímu umìleckému rùstu amatérské fotografie.
I. PODMÍNKY SOUTÌE
1. Zúèastnit se mùe kadý støedokolák, obèan Èeské republiky nebo cizinec mající
povolení k pobytu, který se povauje za fotografa amatéra a není mu více ne 21 let.
2. Do soutìe je mono zasílat fotografie èernobílé i barevné, zásadnì neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované nezalaminované). Fotografie nemají být starí ne 2 roky.
3. Soutì je vyhláena pro jednotlivce a kolektivy.
Kategorie A: A0-1 pro autory do 21 let - fotografie na téma Jak vidím své okolí,
co se mi líbí a co mám rád - pøímá fotografie zachycující
realitu (bez ohledu na techniku záznamu).
A0-2

pro autory do 21 let - téma experiment - fotografie jako fikce
(bez ohledu na to jestli bylo k montái pouito digitální nebo
analogové èi obou tìchto technologií).
Kategorie B: kolektivy
4. Autor mùe soutì obeslat nejvýe pìti jednotlivými fotografiemi v kadé kategorii. Seriál do pìti snímkù se poèítá jako jedna fotografie. Kolektiv mùe zaslat
nejvýe 15 snímkù, z toho od jednoho autora maximálnì tøi práce. Kadý autor
mùe soutìit jako jednotlivec i jako èlen kolektivu, nikoliv vak se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutìe jednotné téma a jednotné velikosti fotografií. Do národní soutìe postupují ocenìné fotografie a porota soutìe má
právo vybrat i dalí fotografie.
5. Do soutìe jsou pøijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.
6. Kadá fotografie musí být oznaèena na zadní stranì v pravém rohu dole názvem
snímku (u seriálu i poøadovým èíslem), jménem, pøíjmením a adresou, na zadní
stranì v levém horním rohu uvedením kategorie, rokem narození, rokem vzniku
snímku, u kolektivù plným názvem koly èi skupiny. K soutìní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálnì, pøiloí autor CD se soutìními fotografiemi.
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Soutìní zásilka pro kategorie A0-1, A0-2 a B musí obsahovat pøihláku. Zásilky
bez vyplnìné pøihláky nebudou do soutìe pøijaty a nebudou vráceny. kola
nebo jednotlivec zale nebo jinak doruèí fotografie na adresu o. s. Náchodská
Prima sezóna, Masarykovo nám.1, 547 01 Náchod.
7. Poøadatel nepøejímá zodpovìdnost za pokození fotografií pøi potovní pøepravì.
Peèlivé zabalení je záleitostí kadého autora.
8. Fotografie nesplòující podmínky v bodech 5. - 7. nebudou do soutìe pøijaty.
9. Porota vybere z pøijatých fotografií mimo ocenìných, které postupují do 30. národní
soutìe ve Svitavách, jetì dalí, které spolu s ocenìnými budou vystaveny u pøíleitosti vyhláení výsledkù soutìe. O této skuteènosti budou autoøi informováni.
10. Poøadatel si vyhrazuje právo pouít ocenìné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nárokù na honoráø.
Obeslání soutìe je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.
II. OCENÌNÍ
Hodnocení snímkù soutìe provede odborná porota jmenovaná poøadatelem
ve spolupráci s NIPOS ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, mylenková
a technická kvalita snímkù.
Kategorie A (jednotlivci)
A0-1:
1. cena
v hodnotì 500 Kè
2. cena
v hodnotì 300 Kè
3. cena
v hodnotì 150 Kè
A0-2:

1. cena
2. cena
3. cena

v hodnotì 500 Kè
v hodnotì 300 Kè
v hodnotì 150 Kè

Kategorie B (kolektivy)
1. cena
v hodnotì 600 Kè
Mimo tyto ceny, bez ohledu na kategorie, mùe porota udìlit èestná uznání nebo
dalí ocenìní.







III. KALENDÁØ SOUTÌE
Jmenování poroty: do 1. bøezna 2010
Pøíjem fotografií: do 20.bøezna 2010
Zasedání poroty: do 3. dubna 2010
Slavnostní pøedání cen soutìe a zahájení výstavy: kvìten 2010
Vyhodnocení 29. národní soutìe amatérské fotografie a zahájení
Národní výstavy: 15. kvìtna 2010
Za vyhlaovatele: Hana Kopecká, výkonná øeditelka
Kontaktní adresy:
Náchodská Prima sezóna, Petra Nìmcová, tel.: 774 223 298, Masarykovo nám. 1,
547 01 Náchod, e-mail: primasezona@seznam.cz.
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláèek, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz.

Zpracoval Milan Sedláèek, NIPOS-ARTAMA, listopad 2009
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SOUTÌ JUNIOR SÈF
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádá Svaz èeských fotografù ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA postupovou fotografickou soutì Junior jako
pøedkolo 30. národní soutìe amatérské fotografie 2010.
Posláním soutìe je konfrontace tvorby mladých fotografù do 21 let, kteøí nejsou
na své tvorbì existenènì závislí. Tato soutì a následné výstavy mají za úkol nejen
pøedstavit to nejlepí, co se v posledním období zrodilo v mládenické kategorii
na celostátní úrovni, nýbr také na základì porovnání jednotlivých snímkù a hodnocení
poroty napomoci k dalímu umìleckému rùstu amatérské fotografie.
I. PODMÍNKY SOUTÌE
1. Zúèastnit se mùe kadý fotograf, obèan Èeské republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se povauje za amatéra a není mu více ne 21 let. V pøípadì
kolektivu mùe být èlenem i amatér starí 21 let, ale vìtina kolektivu musí splòovat podmínku vìku do 21 let.
2. Do soutìe je mono zasílat fotografie èernobílé i barevné, zásadnì neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované a nezalaminované).
Fotografie nesmí být starí ne dva roky.
3. Soutì je vyhláena pro jednotlivce a kolektivy.
Kategorie A: A - 01 fotografie na téma Jak vidím své okolí, co se mi líbí a co mám
rád - pøímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu).
A - 02 téma experiment - fotografie jako fikce (bez ohledu na to
jestli bylo k montái pouito analogové, digitální, nebo obou
tìchto technologií).
Kategorie B: kolektivy
4. Autor mùe soutì obeslat nejvýe pìti jednotlivými fotografiemi v kadé kategorii.
Seriál do pìti snímkù se poèítá jako jedna fotografie. Kolektiv mùe zaslat nejvýe
15 snímkù, z toho od jednoho autora maximálnì tøi práce. Kadý autor mùe soutìit jako jednotlivec i jako èlen kolektivu, nikoli vak stejnými pracemi. Kolektiv zvolí
k obeslání soutìe jednotné téma a jednotnou velikost fotografií. Do Národní soutìe postupují ocenìné fotografie a porota soutìe má právo nominovat i dalí
fotografie.
5. Do soutìe jsou pøijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.
6. Kadá fotografie musí být oznaèena na zadní stranì v pravém rohu dole názvem
snímku (u seriálu i poøadovým èíslem), jménem a pøíjmením autora a adresou,
na zadní stranì v levém horním rohu uvedením kategorie, rokem narození, rokem
vzniku snímku, u kolektivù plným názvem koly èi skupiny. K soutìní fotografii nebo
seriálu, které jsou zpracovány digitálnì, pøiloí autor CD se soutìními fotografiemi.
Soutìní zásilka musí obsahovat pøihláku. Zásilky bez vyplnìné pøihláky nebudou do soutìe pøijaty a nebudou vráceny. kola nebo jednotlivec zale nebo jinak
doruèí fotografie na adresu NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláèek, P.O. Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.
7. Poøadatel nepøejímá zodpovìdnost za pokození fotografií pøi potovní pøepravì.
Peèlivé zabalení je záleitostí kadého autora.
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8. Fotografie, nesplòující podmínky v bodech 5. - 7., nebudou do soutìe pøijaty.
9. Porota vybere z pøijatých fotografií mimo ocenìných, které postupují do 30. národní
soutìe ve Svitavách, jetì dalí, které spolu s ocenìnými budou vystaveny
u pøíleitosti vyhláení výsledkù soutìe. O této skuteènosti budou autoøi informováni.
10. Poøadatel si vyhrazuje právo pouít ocenìné a vystavené fotografie pro propagaci
akce, a to i v budoucnu bez nárokù na honoráø.
Obeslání soutìe je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.
II. OCENÌNÍ
Hodnocení snímkù soutìe provede odborná porota jmenovaná poøadatelem
ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, mylenková
a technická kvalita snímkù.
Kategorie A (jednotlivci)
A - 01:
1. cena
v hodnotì 500 Kè
2. cena
v hodnotì 300 Kè
3. cena
v hodnotì 150 Kè
A - 02:

1. cena:
2. cena:
3. cena:

v hodnotì 500 Kè
v hodnotì 300 Kè
v hodnotì 150 Kè

Kategorie B (kolektivy)
1. cena:
v hodnotì 600 Kè
Mimo tyto ceny bez ohledu na kategorie mùe porota udìlit èestná uznání, nebo
dalí ocenìní.









III. KALENDÁØ SOUTÌE
Jmenování poroty: do 1. bøezna 2010
Pøíjem fotografií: do 31. bøezna 2010
Zasedání poroty: do 3. dubna 2010
Vyhláení výsledkù soutìe Junior: 1. kvìtna 2010
Pøedání cen a zahájení výstavy: èerven 2010
Vyhodnocení 28. národní soutìe amatérské fotografie: 15. kvìtna 2010
Výstava ocenìných fotografií Národní soutìe ve Svitavách: 15. 5. a 5. 6. 2010
Za poøadatele: PhDr. Vìra Matìjù, pøedsedkynì pøedstavenstva SÈF
Kontaktní adresy:
Svaz èeských fotografù, Trojanova 9, 120 00 Praha 2, tel.: 736 704 228
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláèek, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz.

Zpracoval Milan Sedláèek, NIPOS-ARTAMA, listopad 2009
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30. NÁRODNÍ SOUTÌ A VÝSTAVA
AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA a Støedisko kulturních slueb Svitavy, za spolupráce Mìstského muzea a galerie
ve Svitavách, Svazu èeských fotografù, Støediska amatérské kultury Impuls Hradec
Králové a Spoleènosti pøátel fotografie.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTÌE
Posláním soutìe by mìla být konfrontace tvorby fotografù, kteøí nejsou na své
tvorbì existenènì závislí. Národní soutì a následné výstavy mají za úkol nejen pøedstavit to nejlepí, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, nýbr také
na základì porovnání jednotlivých snímkù a hodnocení poroty napomoci k dalímu
umìleckému rùstu amatérské fotografie.
II. PODMÍNKY SOUTÌE
1. Zúèastnit se mùe kadý fotograf, obèan Èeské republiky nebo cizinec mající
povolení k pobytu, který se povauje za amatéra.
2. Do soutìe je mono zasílat fotografie èernobílé i barevné, zásadnì neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starí ne 2 roky.
3. Soutì je vyhláena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B).
U pøíleitosti konání 30. roèníku soutìe zaloené v roce 1970 a dvoustého výroèí
narození básníka K. H. Máchy se vyhlauje i mimoøádná soutìní kategorie
na téma Máj Karla Hynka Máchy.
Kategorie A: A0:

pro autory do 21 let, jejich fotografie (na stejné téma
jako kategorie A1 a A2) byly ocenìny na postupové fotografické soutìi Náchodská Prima sezona, nebo Junior SÈF

A1:

pro autory bez rozdílu vìku - volné téma - pøímá fotografie
zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A2:

pro autory bez rozdílu vìku - téma experiment - fotografie
jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montái pouito
digitální nebo analogové èi obou tìchto technologií)

Kategorie B: kolektivy
Kategorie Máj K.H. Máchy pro jednotlivce i kolektivy
4. Autor mùe soutì i postupové soutìe obeslat nejvýe pìti jednotlivými fotografiemi v kadé kategorii. Seriál do pìti snímkù se poèítá jako jedna fotografie.
Kolektiv mùe zaslat nejvýe 15 snímkù, z toho od jednoho autora maximálnì tøi
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práce. Kadý autor mùe soutìit jako jednotlivec i jako èlen kolektivu, nikoliv
vak se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutìe jednotné téma
a jednotnou velikost fotografií. U postupových soutìí postupují do národní soutìe ocenìné fotografie a porota postupové soutìe má právo vybrat i dalí fotografie.
5. Do soutìe jsou pøijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.
6. Kadá fotografie musí být oznaèena na zadní stranì v pravém rohu dole názvem
snímku (u seriálu i poøadovým èíslem), jménem, pøíjmením autora a adresou,
na zadní stranì v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivù plným názvem klubu èi skupiny. Na zadní stranì je tøeba uvést u kategorie A datum (rok
vzniku snímku) a vìk autora. K soutìní fotografii, nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálnì, pøiloí autor CD se soutìními fotografiemi.
7. Soutìní zásilka pro vechny kategorie musí obsahovat pøihláku a úèastnický
poplatek ve výi 20 Kè za jednu fotografii. Poplatek zasílejte v potovních známkách nízkých hodnot. Zásilky bez vyplnìné pøihláky nebo bez známek nebudou
do soutìe pøijaty a autor si je mùe vyzvednout pouze osobnì.
8. Postup zasílaní fotografií do postupových soutìí øeí propozice (vycházející
z tìchto propozic) vydané poøadateli. Propozice vèetnì pøihláky jsou pøílohou.
(Úplné znìní na www.artama.cz, nebo www.scf.cz)
Pøihláku spolu s fotografiemi a úèastnickým poplatkem zalete na adresu:
Støedisko kulturních slueb Svitavy, paní Dagmar Schulzová
Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
Poøadatel nepøejímá zodpovìdnost za pokození fotografií pøi potovní pøepravì.
Peèlivé zabalení je záleitostí kadého autora.
9. Fotografie nesplòující podmínky v bodech 5.-7. nebudou do soutìe pøijaty.
10.Porota vybere z pøijatých fotografií mimo ocenìných jetì dalí, které budou
spolu s ocenìnými vystaveny u pøíleitosti vyhláení výsledkù soutìe. O této skuteènosti budou autoøi informováni. Výstava bude reprízována v dalích mìstech.
Fotografie z výstavní kolekce (mimo ocenìných) budou autorùm vráceny po skonèení tìchto výstav, nejpozdìji v kvìtnu 2011.
11. Ocenìné fotografie mohou být pøedány do Sbírky èeské fotografie SÈF se zachováním autorských práv.
12.Poøadatel si vyhrazuje právo pouít ocenìné a vystavené fotografie pro propagaci
akce, a to i v budoucnu bez nárokù na honoráø, pøi zachování autorských práv.
III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímkù Národní soutìe provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA vedená prof. Miroslavem Vojtìchovským. Hodnocení snímkù zaslaných do postupových soutìí provedou poroty jmenované poøadateli po dohodì
s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, mylenková a technická kvalita
snímkù.
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Kategorie A (jednotlivci)
A0:

1. cena: v hodnotì 3.000 Kè
2. cena: v hodnotì 2.000 Kè
3. cena: v hodnotì 1.000 Kè

A1:

1. cena: v hodnotì 3.000 Kè
2. cena: v hodnotì 2.000 Kè
3. cena: v hodnotì 1.000 Kè

A2:

1. cena: v hodnotì 3.000 Kè
2. cena: v hodnotì 2.000 Kè
3. cena: v hodnotì 1.000 Kè

Kategorie B (kolektivy)
1. cena: v hodnotì 6.000 Kè
2. cena: v hodnotì 4.000 Kè
3. cena: v hodnotì 2.000 Kè
Soutìní kategorie Máj K. H. Máchy
1. vìcná cena v hodnotì 5.000 Kè
Mimo tyto ceny jsou bez ohledu na kategorie udìlována tato ocenìní:
Cena senátora
Cena starosty mìsta Svitavy
Cena øeditele SKS Svitavy
Cena FOMA Bohemia za nejlepí èernobílou fotografii
Cena SÈF
Cena SAK Impuls Hradec Králové
Cena èasopisu FotoVideo
Porota má právo nìkterou cenu neudìlit, pøípadnì rozdìlit a proporcionálnì
upravit ostatní ceny. Porota mùe doporuèit udìlení maximálnì dvou èestných uznání v kadé kategorii.







IV. KALENDÁØ SOUTÌE
Jmenování poroty: do 1. bøezna 2010
Pøíjem fotografií: do 19. bøezna 2010
Zasedání poroty: do 10. dubna 2010
Slavnostní pøedání cen soutìe a zahájení výstavy: 15. kvìtna 2010
Trvání výstavy v Mìstském muzeu a galerii ve Svitavách: 15. 5. a 5. 6. 2010
Obeslání soutìe je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.
Kontaktní adresy:
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláèek, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz.
Støedisko kulturních slueb Svitavy, paní Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18,
568 02 Svitavy, tel.: 461 535 220, e-mail: dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz

Zpracoval Milan Sedláèek, NIPOS-ARTAMA, listopad 2009
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ZLATÉ SLUNCE - ÈESKÝ VIDEOSALON
57. celostátní soutì neprofesionální filmové tvorby
- kolní kategorie
17. - 18. èervna 2010, Ústí nad Orlicí

Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA
Praha, Mìsto Ústí nad Orlicí a Klubcentrum Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Èeským
výborem UNICA - Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finanèního pøispìní Pardubického kraje.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTÌE
Celostátní soutì neprofesionální filmové tvorby - ZLATÉ SLUNCE (CSNFT-ZS)
je vyvrcholením dìní v oboru kolního filmu v daném roce. Posláním soutìe je
pøispìt k rozvoji oboru formou porovnání umìlecké úrovnì filmù v celé ÈR. Soutì si
klade za cíl rovnì propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa pøed
veøejností, sdìlovacími prostøedky a médii.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Soutì je dvoukolová: zemská kola a republikové kolo.
Do soutìe se mùe pøihlásit obèan Èeské republiky a cizinec ijící na území
ÈR za tìchto podmínek:
a) se snímkem nesoutìil v minulých roènících republikového kola a krajských kol;
b) pøihlásí vechny snímky pouze do zemského kola zpravidla pøísluného jeho
trvalému pobytu(mimo kraje Vysoèiny a Pardubického) a øádnì vyplní prùvodní
list;
c) snímek není primárnì urèen ke komerèním úèelùm, neuvádí jej profesionální
firma a nejedná se o snímek filmových kol;
d) autor odpovídá za to, e obsah snímku neporuuje zákony ÈR;
e) autor odevzdá snímek a prùvodní list do vyhláeného termínu zemského kola;
f) autor souhlasí s vytvoøením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA.
Pøihlásit soutìní snímek pøímo do republikového kola není moné s výjimkou
minuta filmù, které mùou soutìit v krajských kolech.
Soutìní kategorie:
a) dokumenty, reportáe a publicistika,
b) hrané snímky,
c) animované snímky,
d) experimentální snímky a videoklipy.
Vìkové kategorie:
A - tvorba ákù do 15 let,
B - tvorba studentù do 19 let.
Maximální délka snímku je do 20 minut.
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Kategorie kolních filmù:
Kategorie A a B pro kolní filmy v zemských kolech a celostátní soutìi byla rozdìlena do dvou základních skupin. Na skupinu A, která je urèená pro nejmladí
filmaøe od 6 do 15 let - základní koly (Z) a skupinu B pro mladé filmaøe od 16
do 19 let - støední koly (S).
V obou kategoriích se mladí autoøi mohou hlásit do zemských kol. Autoøi
v pøihláce do soutìe oznaèí své práce písmenem -A nebo -B podle vìkové
skupiny, do které patøí. Také oznaèí soutìní snímek podle výe uvedených soutìních kategorií.
Zemské poroty budou posuzovat tyto pøihláené snímky jako kolní A - B a podle
ánrového zamìøení, které oznaèí autor v pøihláce. Do pøedvýbìru celostátní soutìe postupují vechny snímky ocenìné nìkterou z cen a porotou doporuèená èestná
uznání. Celostátní porota provede nominaci do celostátní soutìe.
III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Zemská kola:
Propozice zemských kol, organizaèní a ekonomické zabezpeèení, vèetnì pøípadných cen pro ocenìné autory, vycházejí z moností jednotlivých poøadatelù pøi zachování stanovených základních regulí soutìe.
Poøadatelé zemských kol jsou povinni po ukonèení zemských kol soutìe
na místì pøedat zástupci poøadatele celostátní soutìe tyto materiály:
a) protokol zemského kola s podpisy èlenù poroty na jednotném formuláøi;
b) vechny snímky doporuèené k postupu porotou z ocenìných filmù
na 1. a 3. místì a doporuèených èestných uznání v jednotlivých kategoriích;
c) kompletnì vyplnìné prùvodní listy jednotlivých soutìních snímkù;
d) po uzávìrce zemské soutìe je zemský poøadatel povinný dodat elektronicky
celostátnímu poøadateli seznam vech pøihláených filmù.
Poøadatel zemské soutìe má právo omezit poèet filmù od jednoho autora v jedné
kategorii. V tomto pøípadì o výbìru a zaøazení soutìních snímkù do zemské soutìe rozhoduje autor.
Poøadatelé zemských kol jsou odpovìdní za splnìní tìchto podmínek a nesmìjí
upravovat znìní celostátních propozic. Posledním termínem, kdy mohou být zemská kola uskuteènìna, je 21. 5. 2010.
Za vrácení nepostupujících soutìních snímkù zodpovídají poøadatelé zemských
kol.
Republikové kolo:
57. roèník CSNFT - Èeský Videosalon - ZLATÉ SLUNCE se koná 17. - 18. 6. 2010
v Ústí nad Orlicí. Celostátní kolo umoòuje projekci snímkù v celkové délce cca 300
minut. Porota CSNFT-ZS obdrí postupující snímky do pøedvýbìru na videokazetách.
Po zhlédnutí postupujících snímkù kadý porotce jednotlivì ohodnotí kadou práci
bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodù. Porotci soutìe tímto stanoví
bodovou nominaci snímkù, které budou soutìit v rámci limitu do 300 minut
na CSNFT-ZS 2009.

28

Listy s bodovým ohodnocením pøedají porotci hlavnímu poøadateli soutìe NIPOS-ARTAMA Praha do 31. 5. 2010. Následnì se celostátní porota sejde 1. 6. 2010
a rozhodne dle platných bodových kritérií o závìreèné nominaci. Autoøi vech snímkù budou o výsledku pøedvýbìru informování písemnì do 9. 6. 2010.
Poøadatelé celostátní soutìe si vyhrazují právo nepøijmout do soutìe snímky,
které nesplòují tyto poadavky:
a) nemají øádnì vyplnìný prùvodní list,
b) nesplòují propozice soutìe,
c) nebyl dodán protokol ze zemského kola.
IV. HODNOCENÍ
Porotu zemského kola jmenuje jeho poøadatel (v prvním roèníku spoleènì
se spolupoøadatelem NIPOS-ARTAMA). Tyto zemské poroty budou nejménì tøíèlenné s tím, e minimálnì jeden èlen bude osobou zaøazenou v seznamu odborníkù
znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutìe. Porotu republikového kola
kolních filmù jmenuje NIPOS-ARTAMA. V porotì ádného kola nemohou zasedat ti,
kteøí se podíleli na vzniku soutìní práce.
Odborná porota navrhne poøadateli soutìe ocenìní snímkù ve vech kategoriích. Mùe udìlit zvlátní ceny vypsané poøadateli za jednotlivé tvùrèí sloky snímkù.
Porota mùe nìkterou z cen neudìlit èi rozdìlit, nebo pøeøadit soutìní práci do jiné
kategorie.
V. EKONOMICKÉ ZAJITÌNÍ
Zemská kola jsou finanènì zajitìna granty Ministerstva kultury, mìsta v místì
konání soutìe a pøísluným krajem. Dále podle místních podmínek sponzorskými
dary a podobnými zdroji. Vichni èlenové autorského týmu, který postoupí do pøedvýbìru, budou mít hrazeny náklady spojené s úèastí na celostátní soutìi na základì
závazné pøihláky odeslané do 12. 6. 2010. (Poøadatelé zemských kol si podmínky
o poètu èlenù autorského týmu a pedagogù stanoví ve svých propozicích podle vlastních podmínek.) Informace a upøesnìní ekonomických podmínek obdrí autoøi nominovaných i nenominovaných snímkù v pozvánce na republikové kolo.
VI. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Zásady pro technické vybavení soutìe:
 Formáty pro krajské soutìe si urèí krajský poøadatel.
 Do celostátní soutìe se pøijímají filmy na nosièích miniDV ve formátu
DV-SP a DVD ve formátu DVD VIDEO.
 Záznam musí být nahrán v normì PAL.
 Na nosièi nesmí být nahrán ádný dalí záznam, ne je soutìní film.
 Nosièe pøijaté do celostátního kola se autorùm nevracejí a zùstávají v archivu
NIPOS-ARTAMA.
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Pro videokazety vech systémù Mini DV platí:
 Pøed vlastním filmem musí být alespoò 30 vteøin èerné (bez jakýchkoliv
dalích obrazových a zvukových údajù).
 Po skonèení filmu musí být alespoò 10 vteøin èerné.
 Záznam musí být nahrán rychlostí SP.
 Videokazety musí být pøetoèeny na zaèátek.
 Videokazety musí být zajitìny proti smazání. Za nezajitìnou kazetu
nenesou poøadatelé odpovìdnost.
Pro DVD platí:
 Pøed vlastním filmem a po jeho skonèení musí být alespoò 5 vteøin èerné
(bez jakýchkoliv dalích obrazových a zvukových údajù).
 Na DVD nebude ádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu
ze stolních DVD rekordérù.
 Na DVD nebudou ádné bonusové materiály.
Na obalu nosièe musí být vyznaèeny tyto údaje:
a) pøesný, nezkrácený název filmu;
b) jméno a úplná adresa autora, (pøípadnì pøíslunost k filmovému klubu,
èi svazu);
c) pøesná èasová délka filmu v minutách i vteøinách (mìøí se délka od zaèátku
do konce zvukového èi obrazového záznamu);
d) èasová délka zavádìcí èerné (mìøí se od úplného zaèátku nosièe do prvního
audiovizuálního záznamu).
Údaje mùete napsat také do títku, který je ke staení na webových stránkách
www.artama.cz, www.cvu.cz, www.filmdat.cz
Na samotném nosièi musí být èitelnì uvedeny minimálnì tyto údaje:
a) pøesný a nezkrácený název filmu
b) jméno autora
Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA
Praha.
Výmìny nosièù mezi krajským kolem a celostátním finále jsou nepøípustné!
Snímky, které nebudou splòovat tyto technické zásady, budou ze soutìe vyøazeny, a to i v pøípadì, e by poøadatel krajského kola, který zodpovídá za dodrování
zásad, zajistil jejich projekci. V tomto pøípadì jsou uvádìny mimo soutì.
VII. ZÁVÌREÈNÉ USTANOVENÍ
Filmy postupující z krajských soutìí budou pøepsány na videokazety pro archiv
NIPOS-ARTAMA a pro studijní a vzdìlávací úèely v oblasti neprofesionálního filmu
v Èeské republice.
V pøípadì ekonomických potíí mùe být program soutìe omezen nebo mùe
být soutì odvolána.
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ZLATÉ SLUNCE - TERMÍNY ZEMSKÝCH KOL 2010
DÌÈÍN
Dìèínské Zlaté Slunce
30. bøezna
Místo konání: Kino Snìník Dìèín
Pro kraje: Plzeòský, Karlovarský,
Støedoèeský, Jihoèeský, Hlavní mìsto
Praha, Ústecký, Liberecký,
a Královéhradecký
Kontakt: Mgr. Pavel Lux,
Gymnázium Dìèín,
Komenského námìstí 4,
405 01 Dìèín
e-mail: p.lux@email.cz
tel.: 775 630 058
Uzávìrka soutìe: bøezen 2010
Web.: www.cvu.cz, www.nipos-mk.cz,
www.filmdat.cz

BLANSKO
Zlaté Slunce Blansko
21. kvìtna
Místo konání: Kino Blansko
Pro kraje: Zlínský, Jihomoravský,
Olomoucký, Moravskoslezský,
Vysoèina a Pardubický
Kontakt: Mgr. Jaroslav Cinkl
Základní kola Blansko,
Erbenova 13,
678 01 Blansko
Filmový krouek,
e-mail: cinkl@erbenova.cz
tel: 516 415 561, 739 308 315
Uzávìrka soutìe: duben 2010
Web.: www.cvu.cz www.nipos-mk.cz
www.filmdat.cz

Zpracoval Mgr. Miroslav Tuèák
NIPOS-ARTAMA, prosinec 2009
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ÈESKÝ VIDEOSALON 2010

57. celostátní soutì neprofesionální filmové tvorby
18. - 19. èervna 2010, Ústí nad Orlicí
Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury poøádají NIPOS-ARTAMA
Praha, Mìsto Ústí nad Orlicí a Klubcentrum Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Èeským
výborem UNICA - Celostátním svazem neprofesionálního filmu a za finanèní podpory
Pardubického kraje.
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTÌE
Celostátní soutì neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dìní
v oboru v daném roce. Posláním soutìe je pøispìt k rozvoji oboru formou porovnání
umìlecké úrovnì filmù v celé ÈR. Soutì si klade za cíl rovnì propagovat výsledky
tvorby neprofesionálního filmu a videa pøed veøejností v jednotlivých mediích.
II. PODMÍNKY ÚÈASTI
Soutì je dvoukolová: krajská kola a republikové kolo.
Do soutìe se mùe pøihlásit obèan Èeské republiky a cizinec ijící na území ÈR
za tìchto podmínek:
a) se snímkem nesoutìil v minulých roènících republikového kola a krajských kol;
b) pøihlásí vechny snímky pouze do jediného krajského kola pøísluného jeho
trvalému pobytu a øádnì vyplní prùvodní list;
c) snímek není primárnì urèen ke komerèním úèelùm, neuvádí jej profesionální
firma a nejedná se o snímek filmových kol;
d) autor odpovídá za to, e obsah snímku neporuuje zákony ÈR;
e) odevzdá snímek a prùvodní list platný jen pro tuto soutì do termínu uzávìrky
krajského kola;
f) souhlasí s vytvoøením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA;
g) pøihlásit soutìní snímek pøímo do republikového kola není moné, s výjimkou
minuta filmù, které mùou soutìit v krajských kolech;
h) z krajských soutìí mùou postoupit do celostátní soutìe autoøi starí 18 let.
Soutìní kategorie:
a) dokumenty,
b) reportáe a publicistika,
c) hrané snímky,
d) animované snímky,
e) experimentální snímky,
f) videoklipy.
Délka soutìního snímku je do 20 minut
III. ORGANIZACE A PRÙBÌH
Krajská kola:
Propozice krajských kol, organizaèní a ekonomické zabezpeèení, vèetnì pøípadných cen pro ocenìné autory, vycházejí z moností jednotlivých poøadatelù pøi zachování stanovených základních regulí soutìe.
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Poøadatelé krajských kol jsou povinni po ukonèení krajského kola soutìe
na místì pøedat zástupci poøadatele celostátní soutìe tyto materiály:
a) protokol krajského kola s podpisy èlenù poroty na jednotném formuláøi
b) vechny snímky doporuèené k postupu porotou z ocenìných filmù na
1. a 3. místì v jednotlivých kategoriích a doporuèená èestná uznání
c) kompletnì vyplnìné prùvodní listy vech soutìních snímkù
d) po uzávìrce krajské soutìe je krajský poøadatel povinný dodat elektronicky
celostátnímu poøadateli seznam vech pøihláených filmù.
Poøadatel krajské soutìe má právo omezit poèet filmù od jednoho autora v jedné
kategorii. V tomto pøípadì o výbìru filmù do krajské soutìe rozhoduje autor.
Poøadatelé krajských kol jsou odpovìdní za splnìní tìchto podmínek a nesmìjí
upravovat znìní celostátních propozic. Posledním termínem, kdy mohou být krajská kola uskuteènìna, je 16. 5. 2010.
Republikové kolo:
57. roèník CSNFT - Èeský Videosalon se koná 18. - 19. 6. 2010 v Ústí nad Orlicí.
Celostátní kolo umoòuje projekci snímkù v celkové délce cca 500 minut.
Porota CSNFT obdrí postupující snímky do pøedvýbìru na videokazetách.
Po zhlédnutí postupujících snímkù kadý porotce jednotlivì ohodnotí kadou práci
bodovým hodnocením ve stupnici od 1 do 10 bodù. Porotci soutìe tímto stanoví
bodovou nominaci snímkù, které budou soutìit v rámci limitu cca 500 minut
na CSNFT 2009.
Listy s bodovým ohodnocením pøedají porotci hlavnímu poøadateli soutìe NIPOS-ARTAMA Praha do 29. 5. 2010. Do 31. 5. 2010 pøipraví NIPOS-ARTAMA seznam
filmù, které se budou promítat v Kulturním domì pro mateøské a základní koly.
Následnì se porota sejde 1. 6. 2010 (úterý) a rozhodne dle platných bodových kritérií o závìreèné nominaci. Autoøi vech snímkù budou o výsledku pøedvýbìru informování písemnì do 9. 6. 2010.
Poøadatelé celostátní soutìe si vyhrazují právo nepøijmout do soutìe snímky,
které nesplòují tyto poadavky:
a) nemají øádnì vyplnìný platný prùvodní list,
b) nesplòují propozice soutìe,
c) nebyl dodán protokol z krajského kola.
IV. HODNOCENÍ
Porotu krajského kola jmenuje jeho poøadatel. Tyto krajské poroty budou nejménì tøíèlenné s tím, e minimálnì jeden èlen bude osobou zaøazenou v seznamu
odborníkù znalých problematiky oboru a kontextu celostátní soutìe. Tento seznam
je nedílnou souèástí propozic a vznikl ve spolupráci s poøadateli krajských kol.
Porotu republikového kola jmenuje NIPOS-ARTAMA. Poøadatelùm obou kol
(CSNFT, KS) se doporuèuje, aby v porotì obmìnili minimálnì jednoho èlena oproti
sloení porot v pøedcházejícím roèníku soutìe. V porotì ádného kola nemohou
zasedat ti, kteøí se podíleli na vzniku soutìní práce.
Odborná porota navrhne poøadateli soutìe pøedbìné ocenìní snímkù ve vech
kategoriích. Mùe udìlit zvlátní ceny vypsané poøadateli za jednotlivé tvùrèí sloky
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snímkù. Porota mùe nìkterou z cen neudìlit èi rozdìlit, nebo pøeøadit soutìní práci
do jiné kategorie. Filmy navrené na ocenìní zhodnotí porota písemnì a pøedá poøadateli celostátní soutìe.
V. EKONOMICKÉ ZAJITÌNÍ
Krajská kola jsou finanènì zajitìna poøadatelem podle místních podmínek.
Republikové kolo je zabezpeèeno pøíspìvky z veøejných zdrojù, úèastnickými poplatky, sponzorskými dary a podobnými zdroji. Jeden èlen autorského týmu, který postoupí do pøedvýbìru, bude mít èásteènì hrazeny náklady spojené s úèastí na soutìi na základì závazné pøihláky odeslané do 12. 6. 2010. Informace a upøesnìní
ekonomických podmínek obdrí autoøi nominovaných i nenominovaných snímkù
v pozvánce na republikové kolo. Na èásteèné krytí nákladù soutìe bude stanoven
úèastnický poplatek.
VI. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Zásady pro technické vybavení soutìe:
 Formáty pro krajské soutìe si urèí krajský poøadatel.
 Do celostátní soutìe se pøijímají filmy na nosièích miniDV ve formátu
DV-SP a DVD ve formátu DVD VIDEO.
 Záznam musí být nahrán v normì PAL.
 Na nosièi nesmí být nahrán ádný dalí záznam mimo soutìního filmu.
 Nosièe pøijaté do celostátního kola se autorùm nevracejí a zùstávají v archivu
NIPOS-ARTAMA.
Pro videokazety vech systémù Mini DV platí:
 Pøed vlastním filmem musí být alespoò 30 vteøin èerné (bez jakýchkoliv
dalích obrazových a zvukových údajù).
 Po skonèení filmu musí být alespoò 10 vteøin èerné.
 Záznam musí být nahrán rychlostí SP.
 Videokazety musí být pøetoèeny na zaèátek.
 Videokazety musí být zajitìny proti smazání. Za nezajitìnou kazetu
nenesou poøadatelé odpovìdnost.
Pro DVD platí:
 Pøed vlastním filmem a po jeho skonèení musí být alespoò 5 vteøin èerné
(bez jakýchkoliv dalích obrazových a zvukových údajù).
 Na DVD nebude ádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu
ze stolních DVD rekordérù.
 Na DVD nebudou ádné bonusové materiály.
Na obalu nosièe musí být vyznaèeny tyto údaje:
a) pøesný, nezkrácený název filmu;
b) jméno a úplná adresa autora (pøípadnì pøíslunost k filmovému klubu,
èi svazu);
c) pøesná èasová délka filmu v minutách i vteøinách (mìøí se délka od zaèátku
do konce zvukového èi obrazového záznamu);
d) èasová délka zavádìcí èerné (mìøí se od úplného zaèátku nosièe do prvního
audiovizuálního záznamu).
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Údaje mùete napsat také do títku, který je ke staení na webových stránkách
www.artama.cz, www.cvu.cz, www.filmdat.cz www.amatfilm.cz
Na samotném nosièi musí být èitelnì uvedeny minimálnì tyto údaje:
a) pøesný a nezkrácený název filmu,
b) jméno autora.
Filmy, které postoupí do celostátního finále, budou archivovány NIPOS-ARTAMA
Praha.
Výmìny nosièù mezi krajským kolem a celostátním finále jsou nepøípustné!
Snímky, které nebudou splòovat tyto technické zásady, budou ze soutìe vyøazeny, a to i v pøípadì, e by poøadatel krajského kola, který zodpovídá za dodrování
zásad, zajistil jejich projekci. V tomto pøípadì jsou uvádìny mimo soutì.
VII. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
Postupující filmy z krajských soutìí budou pøepsány na videokazety pro archiv
NIPOS-ARTAMA a pro studijní a vzdìlávací úèely v oblasti neprofesionálního filmu
v Èeské republice.
V pøípadì ekonomických potíí mùe být program soutìe omezen nebo mùe
být soutì odvolána.
Zpracoval Miroslav Tuèák
NIPOS-ARTAMA, prosinec 2009

ÈESKÝ VIDEOSALON
TERMÍNY KRAJSKÝCH SOUTÌÍ 2010
Tachov
Kromìøí
Svitavy
Zruè nad Sázavou
Praha
Mohelnice
Ústí nad Labem
Hradec Králové

27. 3. 2010
16. - 17. 4. 2010
17. 4. 2010
23. - 24. 4. 2010
24. 4. 2010
1. 5. 2010
15. 5. 2010
15. - 16. 5. 2010
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TACHOV
27. bøezna
Místo konání: Kino Me Tachov
Pro kraje: Plzeòský a Karlovarský
Kontakt: Mìstské kulturní støedisko,
Alena Mautnerová,
Námìstí Republiky 119,
347 01 Tachov
tel.: 374 722 210, 374 630 003
e-mail: mautnerova@mkstc.cz

PRAHA
24. dubna
Místo konání: Kino MAT, Praha
Pro: Hlavní mìsto Praha
Kontakt: Centrum amatérského filmu,
Petr Láek,
Stanice technikù - DDM hl.m. Prahy,
Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6
e-mail: amatfilm@volny.cz
MOHELNICE
1. kvìtna
Místo konání: MKS, Lazebnická 2,
Mohelnice
Pro kraje: Olomoucký
a Moravskoslezský
Kontakt: MOKAF - Dùm kultury,
Pavel Nenkovský, Ctirad tipl,
Lazebnická 2, 789 85 Mohelnice
tel.:583 430351
e-mail: mksmohelnice@mksdk.cz,
ctirad.stipl@cbox.cz

SVITAVY
17. dubna
Místo konání: FABRIKA - Svitavy
Pro kraj: Pardubický
Kontakt: Hana vandová,
Dagmar Schulzová
tel.: 608 177 755
e-mail: hana.svandova@kultura-svitavy.cz,
dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz
KROMÌØÍ
16. - 17. dubna
Místo konání: Dùm kultury,
Tovaèovského 2828, Kromìøí
Pro kraje: Zlínský a Jihomoravský
Kontakt: Ing. Ladislav Franti,
Spáèilova 3036, 767 01 Kromìøí
tel.: 573 330 543
e-mail: ladislav@recom-km.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
15. kvìtna
Místo konání: Biograf U Frantika,
Ústí nad Labem
Pro kraje: Ústecký a Liberecký
Kontakt: Ivo Renotiére,
Nová 42,
400 03 Ústí nad Labem
tel.: 723 593 126
e-mail: ivo.reno@volny.cz,
spas@narodnidum-ul.cz

ZRUÈ NAD SÁZAVOU
23. - 24. dubna
Místo konání: Zruè nad Sázavou - zámek
Pro kraje: Støedoèeský, Jihoèeský
a Vysoèina
Kontakt: Mìstský úøad, odbor kultury,
Jiøina Janatová,
285 22 Zruè nad Sázavou
tel.: 327 531 194
e-mail: muzruc@pvtnet.cz
Karel Tvrdík, Potovní 642,
285 22 Zruè nad Sázavou
tel.: 317 892 421
mob.: 602 256 863
e-mail: paprsek.zruc@centrum.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
15. - 16. kvìtna
Místo konání: Country club Lucie, ul.
Národních muèedníkù, Hradec Králové
Pro kraj: Královéhradecký
Kontakt: Støedisko amatérské kultury
IMPULS, Mgr. Jarmila laisová,
Okruní 1130
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 545 434, 773 133 741
e-mail: film@impulshk.cz

36

