
 
 

 

 

XII. Mezinárodní festival cimbálu 
Valašské Meziříčí  24. – 28. května 2017 

---------------------------------------------------------------------------- 
Interpretační soutěž ve hře na cimbál sólo, cimbálová dua 

Organizační informace   
 

 

Místo konání:    
 Zámek Žerotínů, Komenského 1, 757 01  Valašské Meziříčí 

Zámek Žerotínů GPS: 49°28'18.606"N, 17°58'9.754"E 

 I. a II. kategorie  Freskový sál Muzejního a galerijního centra, 1. patro 

 III. a IV. kategorie M – Klub 

 

 

Prezence soutěžících:  
 Festivalové centrum, Galerie Sýpka, II. nádvoří zámku Žerotínů 

 Středa 24. května 2017 16.00 – 18.00 hod. (I. – IV. kategorie) 

 Čtvrtek 25. května 2017 8.00 – 9.00 hod. (I., II. kategorie) 

             
U prezence účastníků (pedagog a soutěžící): 

1. Registrační poplatek 500 Kč / 20 €* 

2. Kontrola soutěžního repertoáru 

3. U III. a IV. kategorie doložit notový materiál pro účely odborné poroty (dvě kopie 

každé skladby, ne originál). 

4. Losování soutěžících 

 
* V ceně je zahrnutý účastnický poplatek, vstupné na všechny koncerty, festivalové programy a občerstvení 

v průběhu festivalu. Registrační poplatek se hradí v hotovosti při prezenci oproti příjmovému dokladu. 

 

 

Zahájení soutěže:  
Čtvrtek 25. května 2017 v 10.00 hod. (dále dle harmonogramu) 

 soutěžícím a jejich pedagogům budou v ZUŠ Alfréda Radoka přiděleny třídy,  

ve kterých budou mít k dispozici cimbály maďarského typu (Artex, Bohák, Holak).  

 ZUŠ Alfréda Radoka bude otevřena denně v čase 7.00 – 22.00 hod. 

  

 Adresa školy:  ZUŠ Alfréda Radoka 

      Komenského 67 

   757 01   Valašské Meziříčí 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Informace k ubytování: 

 Pořadatel poskytuje rezervaci na ubytování v internátním zařízení pro soutěžícího  

a pedagogický doprovod. 

Příspěvek na ubytování* (soutěžící, pedagog): 150 Kč (6 €) / 1 noc 

 Organizátor může rezervovat ubytování dalším zájemcům do vyčerpání kapacity.  

 Cena*: 300 Kč (12 €) / 1 noc 

 Přihlášky k ubytování: www.cimbalfest.eu 
 

* Cena za ubytování se hradí v hotovosti u prezence oproti příjmovému dokladu. 

 

 

Bližší informace týkající se interpretační soutěže:  

 Darina Gilarová (I., II. kategorie) 

tel.: +420 777 046 100, email: cimbalprihlasky@centrum.cz 

 

 Radka Weisháb (III., IV. kategorie) 

 tel.: +421 915 096 775, email: cacr.cimbal@gmail.com 


