
                                                                                                     
 

 

Kühnův smíšený sbor – PLATFORM FOR SINGING 

Vyhlášení skladatelské soutěže v oboru smíšený sbor 
2021–2022 

 

Kühnův smíšený sbor vyhlašuje 1. října 2021 skladatelskou soutěž zaměřenou na vznik 
nových sborových skladeb. Soutěž se uskutečňuje jako součást projektu Platform for Singing, 
na který získal sbor podporu z fondů EHP a Norska v rámci programu Kultura. 

Podmínky soutěže: 

 Soutěž o nejlepší skladbu pro smíšený sbor a cappella je otevřená všem českým 
skladatelům bez věkového limitu.  

 Hlasové obsazení skladby se může pohybovat od klasického čtyřhlasu SATB po jeho 
variace. Skladby mohou využívat v jednotlivých svých částech různá obsazení.  

 Pro textovou předlohu nejsou omezení. 

 Požadovaná durata: do 10 minut.  

 Každý autor může zaslat do soutěže pouze jednu skladbu, jež nebyla dosud oceněna v 
žádné soutěži ani veřejně publikována. 

 Partitura musí být napsána čitelně v počítačovém notačním programu a předkládá se 
pouze elektronicky ve vhodném formátu (pdf). Partitura bude zaslána jako příloha 
emailu či pomocí externích serverů (např. uschovna.cz, wetransfer.com) na 
emailovou adresu soutez@kuhnchoir.cz . Doporučuje se přiložit orientační zvukový 
snímek (mp3, mp4). 

 Soutěž je anonymní. Partitura musí být označena pouze heslem. Autor přiloží k e-
mailu se soutěžní skladbou vyplněnou přihlášku obsahující toto heslo. Přihláška je ke 
stažení na webových stránkách sboru www.kuhnchoir.cz . Autor zasláním 
automaticky potvrzuje souhlas s rozmnožením své skladby pro případné nastudování 
i s možným nekomerčním vydáním. 

 Uzávěrka soutěže je 30. dubna 2022. 

 Zaslané práce vyhodnotí mezinárodní odborná porota ve složení: Jaroslav Brych, 
Miloš Orson Štědroň, Jan Ryant Dřízal, Roman Z. Novák (CZ) a Lasse Thoresen 
(Norsko). 

 Výsledky soutěže budou oznámeny na webových stránkách sboru do konce září 2022. 
Oficiální vyhlášení vítězů proběhne na koncertu sboru v listopadu 2022.  



                                                                                                     
 

 Ceny pro laureáty jsou: 

1. místo – 20.000 Kč 

2. místo – 15.000 Kč 

3. místo – 10.000 Kč  

 
 Vybrané oceněné skladby budou uvedeny na koncertech Kühnova smíšeného sboru 

v roce 2022 a 2023, v průběhu trvání projektu bude jejich provádění streamováno 
v rámci odborných workshopů sboru, zvukově zaznamenáno a skladby budou 
v notové podobě vydány v publikaci hudebního nakladatelství Českého rozhlasu.  

 
 

Kontakt: 

Zita Rádlová  

soutez@kuhnchoir.cz 

+420 732 351 995 

 


