V Hodoníně 12. 1. 2022

Vážení rodiče,
ředitelé školských zařízení,
ředitelé kulturních zařízení,
vedoucí folklórních souborů,
učitelé, přátelé,
v roce 2022 se uskuteční již 38. ročník folklorní pěvecké soutěže

„Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého“

nadaných mladých zpěváků od dětí předškolního věku po studenty středních škol. Letošní finálové kolo
se uskuteční v neděli 1. května 2022 v Hodoníně ve velkém sále Domu kultury.
Neveřejný výběr pro 38. ročník proběhne v kinosále Kulturního domu, Horní Valy 6, Hodonín:
v sobotu 19. března 2022 od 9.00 do 12.30 hod.
v neděli 20. března 2022 od 9.00 do 12.30 hod.

pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ, studenty a
učně
(kategorie 4, 5, 6, dueta st.)
pro děti z MŠ a žáky z 1. - 4. tříd ZŠ
(kategorie 1, 2, 3 a dueta ml.)

Pokud chcete přijet s dětmi, které patří do výběru obou dvou dnů, můžete přijet s dětmi v jeden den dle
vašeho výběru. Soutěž byla založena folklorními nadšenci, kteří se snažili o podporu zachování lidové
kultury a vychovávali děti k lásce k lidové písni. V jejich snaze Dům kultury Hodonín pokračuje podpořen
úspěchy mnohých účastníků předchozích 37 ročníků, kteří se stali významnými zpěváky nejen lidové
písně s působností i mimo region Hodonínska. Svým výběrem a přípravou dětí můžete pomoci nalézt
další takové talentované děti.
Touto cestou Vás žádáme o pomoc při přípravě dětí na tuto soutěž, neboť jste s dětmi v nejbližším
kontaktu. Prosíme Vás, abyste informaci o datu konání neveřejného výběru předali co nejdříve rodičům
dětí, učitelům a všem osobám, které pracují s dětmi, aby měli čas vybrat děti s pěveckým nadáním a
připravit je na tuto soutěž.
Obracíme se také na zřizovatele dětských a mládežnických folklorních souborů s prosbou, aby se tato
informace mezi členy těchto souborů dostala.
Na výběrové kolo se dostaví děti za doprovodu rodičů nebo učitelů, kteří je na soutěž připravují
(přivítáme notový záznam soutěžní písně). Výběr soutěžících do finále provede odborná porota
jmenovaná ředitelem Domu kultury Hodonín. O výsledku výběrového kola budou informováni písemně
pouze soutěžící postupující do finále, kteří rovněž obdrží rozpis zkoušky s cimbálovou muzikou. Ta se
uskuteční dne 10. 4. 2022 v kinosále Kulturního domu v Hodoníně. V případě jakýchkoliv dotazů
kontaktujte Ing. Tomáše Baláka tel. 603 217 568 nebo Mgr. Viktora Procházku tel. 608 072 248.
Děkujeme za spolupráci

Mgr. BcA. Adam Procházka
ředitel

