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XIII. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2022 
 

harmonogram kategorie JUNIOR A, B, C 

 

 

sobota 4. 6. 2022  

8:00 – 17:00  registrace soutěžících                místnost č. 15  

Účastník je povinen se zaregistrovat nejpozději 30 minut před začátkem soutěže v každém oboru.  

 

9:00 - 10:20  soutěž oboru lesní roh kategorie A           Koncertní sál Leoše Janáčka, 12 soutěžících 

11:00 - 11:30  soutěž oboru lesní roh kategorie B           Koncertní sál Leoše Janáčka, 6 soutěžících 

12:00 - 13:00  soutěž oboru lesní roh kategorie C           Koncertní sál Leoše Janáčka, 7 soutěžících 

14:00      vyhlášení výsledků lesní roh     Koncertní sál Leoše Janáčka 

14:30 - 16:00  soutěž oboru trubka kategorie A           Koncertní sál Leoše Janáčka, 15 soutěžících 

16:45 - 17:30  soutěž oboru trubka kategorie B           Koncertní sál Leoše Janáčka, 9 soutěžících 

18:15 - 19:30  soutěž oboru trubka kategorie C           Koncertní sál Leoše Janáčka, 11 soutěžících  

20:30      vyhlášení výsledků trubka     Koncertní sál Leoše Janáčka   

               

Budova konzervatoře bude otevřena 7:00 – 21:30.  

  

neděle 5. 6. 2022  

8:00 – 18:00  registrace soutěžících                 místnost č. 15  

Účastník je povinen se zaregistrovat nejpozději 30 minut před začátkem soutěže v každém oboru.  

 

9:00 - 10:30  soutěž oboru tenor / baryton kategorie A, B, C      Koncertní sál Leoše Janáčka, 14 soutěžících 

11:00 - 12:00  soutěž oboru tuba kategorie A, B, C           Koncertní sál Leoše Janáčka, 9 soutěžících 

12:15 - 13:00     soutěž oboru fagot kategorie A, B, C            Koncertní sál Leoše Janáčka, 7 soutěžících 

13:00      vyhlášení výsledků tenor / baryton, tuba   Koncertní sál Leoše Janáčka   

13:45      vyhlášení výsledků fagot      místnost č. 2 

13:30 - 15:00  soutěž oboru trombon kategorie A           Koncertní sál Leoše Janáčka, 15 soutěžících 

15:45 - 16:30  soutěž oboru trombon kategorie B           Koncertní sál Leoše Janáčka, 9 soutěžících 

17:15 - 18:15  soutěž oboru trombon kategorie C           Koncertní sál Leoše Janáčka, 7 soutěžících  

19:30      vyhlášení výsledků trombon     Koncertní sál Leoše Janáčka   

 

 

Budova konzervatoře bude otevřena 7:00 – 20:30.  

  

 

- Účastníci soutěží v abecedním pořadí dle příjmení s drobnými změnami, které jsou nezbytné kvůli korepetitorům.   

- Soutěžící bude zastaven po uplynutí horního časového limitu.  

- Při veřejné  produkci  je  hra  z  kopie  tištěného  notového  materiálu  vydavatele  v  rozporu  s  autorským  zákonem  

a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.  

- Platí zákaz nahrávání soutěžních vystoupení.  

- Soutěž bude probíhat v budově Konzervatoře Brno, Tř. Kpt. Jaroše 45.  

- Pořadatel jmenoval dvě poroty – 1. fagot, 2. žesťové nástroje.   

- Každý obor a každá subkategorie budou posuzovány samostatně. 

- Přesný časový harmonogram bude k dispozici na webu týden před soutěží. 


