
 

 

I. ČESKO-SLOVENSKÁ HARFOVÁ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA 

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 
20. – 21. 4. 2018, ZUŠ Liberec Frýdlantská  

 Organizátor soutěžní přehlídky:  

ZUŠ Frýdlantská 1359/19, 460 31 Liberec,tel/fax 485 110 192, 

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Kolafa, telefon 485 110 192,  e-mail: kolafa@zusliberec.cz  , 

 Předsedkyně harfové sekce ÚUR: MgA. Vendulka Vaňková ZUŠ Praha 1, Biskupská 12, 

777037429, e-mail: vendulkavankova@seznam.cz 

 

   Věkové kategorie a soutěžní limity: 

1. kat. narození v roce 2010 a mladší 2 - 3 min 

2. kat. narození 2008, 2009 2 - 4 min 

3. kat. narození 2006, 2007 3 - 5 min 

4. kat. narození 2004, 2005 4 - 6 min 

5. kat. narození 2002, 2003 5 - 7 min 

6. kat. narození 1999, 2000, 2001 6 - 8 min 

7. kat. 1996, 1997, 1998 7 – 10  min. 

8. kat. 1993,1994,1995 7 - 10 min. 

 

 

Hlavní soutěžní nástroj je harfa háčková pro 1. a 2. kategorii, od 3. kategorie je možno hrát též 

na harfu pedálovou, v případě většího počtu účastníků hrajících na pedálovou harfu budou kategorie 

rozděleny na a) a b).  K dispozici budou háčkové harfy dvou velikostí a dvě harfy pedálové (40. a 47. 

strun).  Soutěžící může hrát případně na vlastní nástroj. 

 

Časový limit: respektování dolní hranice časového limitu je podmínkou. Dosažení horní hranice 

časového limitu není povinností. Při překročení časového limitu má porota právo soutěžní 

vystoupení přerušit. Toto přerušení nemá vliv na celkové hodnocení soutěžního výkonu. 

Soutěžní repertoár:                                                                         
Repertoár musí být složen minimálně ze 2 skladeb výrazně odlišných slohových období, doporučuje 

se volit skladby kontrastního charakteru. Soutěžící 1. a 2. kategorie mohou soutěžit s libovolným 

repertoárem v určeném časovém limitu. 

Nejsou povoleny skladby s doprovodem druhého nástroje, povoleny jsou úpravy klavírních nebo 

cembalových partů. Na vyžádání poroty soutěžící předloží notový materiál interpretovaných skladeb. 
Hra zpaměti je podmínkou ve všech kategoriích.  

Kriteria hodnocení: ve všech kategoriích bude pětičlenná soutěžní  porota posuzovat výběr, kvalitu 

a stylovost provedení skladeb. Soutěž se bude řídit Organizačním řádem soutěží a přehlídek žáků 

ZUŠ a Manuálem hodnocení. 

Bezprostředně po skončení soutěže proběhne seminář s porotou. 
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