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Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o. vyhlašuje 

1. ročník přehlídky elektronických klávesových nástrojů 

s názvem „Jihočeské klávesy“. 

 

 

 Přehlídka je nesoutěžní, je určena hlavně pro žáky a pedagogy jihočeských ZUŠ  

a pro další případné zájemce  

 Proběhne kompletně online formou 

 Zájemci zašlou vyplněnou přihlášku přes formulář (odkaz najdete v instrukcích pro 

odeslání) a nahrané video dle instrukcí do 4. června 2021 na e-mail 

eknjc@seznam.cz 

 Do 10. června 2021 musí také potvrdit souhlas s účastí účastník, popř. jeho zákonný 

zástupce odesláním formuláře, který spolu se všemi dokumenty dostane na e-mail 

uvedený v přihlášce (e-mail účastníka nebo zákonného zástupce) 

 Videa budou zveřejněna na kanále YouTube od 14. června 2021  

 Odkaz dostanete do e-mailu uvedený v přihlášce 

 Každý účastník získá diplom za účast na přehlídce  

 Videa, která získají na YouTube nejvyšší počty lajků pak ještě diplom za divácký 

úspěch (počítáno do 24. 6. 2021) 

 Ve středu 19. května 2021 v 19 hod. bude na odkazu meet.google.com/ftg-vnke-eni 

konzultační schůzka (přes Googel Meet), kde se po přihlášení můžete zeptat na 

případné dotazy nebo rady pro nahrávání apod. Na e-mail eknjc@seznam.cz mi, 

prosím, zašlete potvrzení, že se chcete schůzky účastnit. Případně své dotazy zasílejte 

právě na tento e-mail. 
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Kategorie 

 

1. kategorie – sólová hra na EKN do 10 let 

2. kategorie - sólová hra na EKN do 15 let 

3. kategorie - sólová hra na EKN do 20 let 

4. kategorie - sólová hra na EKN nad 20 let 

5. kategorie - komorní hra žáků ZUŠ 

6. kategorie - komorní nebo souborová hra žáků ZUŠ, pedagogů, a další zájemce 

 

 

Pravidla přehlídky 

 

 Základním pravidlem je hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) 

 Hráč ani „klavírní“ skladbu nesmí hrát na akustický nástroj 

 V kategorii komorní a souborová hra může být použit jakýkoli akustický nástroj 

(případně zpěv), ale vždy musí alespoň jeden hráč ze skupiny hrát na EKN 

 Kategorie 1. – 3. (sólová hra) se mohou účastnit žáci ZUŠ, které spadají do 

jihočeského kraje, případně další zájemci 

 Kategorie 4. (sólová hra) se mohou účastnit žáci nebo pedagogové ZUŠ, které spadají 

do jihočeského kraje, případně další zájemci 

 Kategorie 5. (komorní hra) je určena pro komorní hru pouze žáků ZUŠ (duo – 

kvarteto) 

 Kategorie 6. (komorní nebo souborová hra) se spolu se žákem ZUŠ může účastnit 

pedagog, sourozenec, rodič a další zájemci, počet členů není omezen 

 Zařazení účastníka do sólové kategorie se řídí dosažením daného věku k 1. 6. 2021 

 Repertoár je volný, bez pevných pravidel 

 Časový limit ani spodní ani horní není určen 
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Instrukce pro zaslání videa 

 

Přihlášku vyplňte a odešlete nejpozději do 4. 6. 2021 

 Přihláška pro sólovou hru: https://forms.office.com/r/AbxJAKNrXx 

 Přihláška pro komorní hru: https://forms.office.com/r/dehLXAj4ML 

 

Do pole „Odkaz na úschovnu“ v přihlášce zadejte odkaz, který zkopírujete po odeslání videa 

přes www.uschovna.cz na e-mail eknjc@seznam.cz. 

Video popište názvem své ZUŠ a jménem účastníka nebo názvu KH, příp. SH. Dejte vybrat 

soubor a nahrajte video, zadejte OD – svůj e-mail a KOMU – eknjc@seznam.cz, dejte 

odeslat. Po odeslání videa zkopírujte ODKAZ NA ZÁSILKU a vložte jej do pole „Odkaz na 

úschovnu“. Formulář s přihláškou odešlete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video natáčejte na široko (na výšku to není ideální) nebo na kameru. Na začátku a na konci 

nechte vždy pár vteřin pro zpracování střihů. Střihy mezi skladbami jsou možné. 

Zkompletovat video si můžete sami. Jsou možné jakékoli přechody i popisky.  

Pokud video zpracovat neumíte a budete chtít zkompletovat od nás, zašlete jednotlivé 

nahrávky skladeb a připište to do poznámky. Nezapomeňte však jednotlivé nahrávky dobře 

popsat – ZUŠ, jméno, skladba.  

 

https://forms.office.com/r/AbxJAKNrXx
https://forms.office.com/r/dehLXAj4ML
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Vzhledem k tomu, že stále trvá omezení ohledně přítomnosti více než 3 žáků v ZUŠ, mohou 

být nahrávky komorní a souborové hry složeny z jednotlivých nahrávek partů a tedy i 

zvukově a obrazově upravovány.  


