
Soutěž „classic-clip“ organizuje sdružení 
QuArt@Kindermusiktage 

 
Vytvoření videoklipu jako školního projektu.

Cíl soutěže 

Žáci a žákyně jsou vyzváni zabývat se v rámci uměleckého projektu
dílem klasické moderny, jenž si sami vyberou. Soustředěný poslech díla a 
jeho intenzivní rozbor by měl vést k vytvoření vlastního videoklipu.
Obzvláště vhodný pro zpracování, se jeví smyčcový kvartet Leoše 
Janáčka, s názvem Kreutzerova sonáta, inspirovaný novelou Lva 
Nikolajeviče Tolstého. 

Hudební předloha

Na výběr jsou čtyři věty smyčcového kvarteta „Kreutzerova sonáta“ Leoše 
Janáčka :

- 1. Věta: Adagio - Con moto                      (4:18 min) 
- 2. Věta: Con moto                                   (4:43 min) 
- 3. Věta: Con moto – Vivace - Andante       (4:11 min) 
- 4. Věta: Con moto – Adagio - Piu mosso    (5:24 min)

Hudební stopou videoklipu je nahrávka závěrečný koncert Voglerova 
kvarteta v rámci 4. severohessenských hudebních dní pro děti ze dne 
29.05.2008. 

cílová skupina

Žáci a žákyně druhého stupně jako jednotlivci, projektové skupiny nebo 
kurzy se svými pedagogy jako zodpovědnými zástupci.

Obsah

Soutěž neklade žádné podmínky týkající se obsahu videoklipu. 



účast na projektu

Krátké hudební ukázky najdete na www.classic-clip.de 
V případě zájmu o účast obdržíte hudební nahrávku na CD k vyžádání na 
adrese QuArt@Kindermusiktage e. V., Dr. T. Lehmann, Am Gutshof 9, 
D-34270 Schauenburg, E-Mail: QuArt@kindermusiktage.org
Kopírování tohoto CD je v rámci projektu „classic-clip“ povoleno. 

uzávěrka soutěže

Prosíme zašlete Video-Clip na nosiči DVD ve čtyřech kopiích, též jako 
data-DVD, nejpozději do 3.května 2009 na následující adresu:
QuArt@Kindermusiktage e.V., Fr. Dr. Tamara Lehmann, Gutshof 9,   
D-34270 Schauenburg.

Na DVD napište, prosím, sedmimístný kód složený z písmen, bez uvedení 
jména, tak aby bylo zaručeno anonymní vyhodnocení projektu.

vyhlášení cen

Oceněna bude přesvědčivá vizualizace hudby Leoše Janáčka.

Finančně odměněna budou první tři místa : 
1.místo 250.- Euro, 2. místo 150.- Euro a 3.místo 100.- Euro. 

Vyhodnocení soutěže proběhne anonymně. Porota si určí svého předsedu 
a zvolí postup hodnocení. Právní vymáhání odměn je vyloučeno.

Vyhlášení výsledků se koná v rámci hudebního svátku v Kasselu (3.-6. 
června 2009) v kooperaci se sdružením QuArt@Kindermusiktage e. V. a 
Konzertverein kassel e. V.

Předpoklady

Není povoleno používat náměty a obsahy, které jsou v rozporu s výchovou 
dětí a mládeže.

Odesláním nahrávky do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s veřejným 
promítáním projektu v rámci vyhlášení cen QuArt@Kindermusiktage a 
během hudebních slavností Musikfest Kassel 2009 konzertvereinu kassel 
e. V. a během dní Kindermusiktage. 
Soutěžící zároveň souhlasí s bezplatným promítáním a nakládáním 
s nahrávkou pracovníky sdružení  QuArt@Kindermusiktage e. V, dále pro 
práci s veřejností, pro zprostředkování hudebního vzdělání během 
Kindermusiktage nebo též např. jako filmová předloha pro žáky a žákyně, 
studentky a studenty, kteří mohou Video-Clip používat  jako předlohu pro 
kompozici v dalších ročnících Kindermusiktage.

mailto:QuArt@kindermusiktage.org
http://www.classic-clip.de/


Účastníci soutěže potvrzují, že jsou vlastníky veškerých práv, která jsou 
použita ve filmovém materiálu a že dbají na osobní práva zobrazených 
osob v nahrávce.

Nepřebíráme žádnou záruku při ztrátě či poškození zaslaných DVD. 

Technik

Technické předpoklady nehrají roli při konečném hodnocení filmových 
záběrů. 

Změny zvukové stopy nejsou povoleny. 

Zvuková stopa filmu musí mít exaktně stejnou délku, jakou má skladba, 
zvolená z výchozího CD. 



Prohlášení účastníka soutěže “classic-clip“

Zúčastněná škola:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tel./ Fax/ Mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………

žákyně-žák-třída:

…………………………………………………………………………………………………………………………

zodpovědný učitel/ka:

………………………………………………………………………………………………………………………..

s vyhlášením podmínek účasti souhlasím

…………………………………………………………………………………………………………………………
místo, datum, podpis zodpovědného pedagoga

Prosím zašlete podepsané na 

QuArt@Kindermusiktage e. V.
Frau Dr. Tamara Lehmann
Am Gutshof 9
D-34270 Schauenburg


