
Карађорђева 122, 14 000 Ваљево

тел./фах: +381 14 22 22 67

e-mail: muzika.valjevo@gmail.com

web: www.muzika.edu.rs

Поштованe колеге!

Музичка школа „Живорад Грбић” има част да Вас позове да учествујете на:

ПЕТОМ ВАЉЕВСКОМ ФЕСТИВАЛУ ХОРОВА

„ХорФест”

Иницијативом Николине Нинић и Вање Урошевић, професорки наше школе, покренута је идеја

да кроз фестивал посвећен хорском певању, МШ „Живорад Грбић” освежи и унапреди традицију

хорског певања у нашем граду, али и у региону. Од самог почетка подржани од стране највећих

диригентских  имена  и  музичиких  педагога,  попут  др  Драгане  Јовановић,  Слађане  Торбице,

Данијеле  Шошкић,  др  Јелене  Цветковић  Црвенице,  Божане  Дивац,  Весне  Шоуц  и  Аљоше

Новаковића,  кроз  програм  ХОРФЕСТА  угостили  смо  преко  100  хорова  различитог  узраста  и

категорија, чиме смо доказали да су култура и традиција вокалног израза значајно присутни како у

Ваљеву, тако и у градовима целе земље и региона. 

Са намером да наш ХОРФЕСТ задржи програм високог  квалитета  и у организационом и у

уметничком смислу, а ради доступности свим учесницима направили смо двогодишњу паузу у

реализацији. Овогодишњи „ХорФест” наставиће неговање жанрова и категорија које су изнедриле

претходне  фестивалске  године,  а  све  у  циљу сталног  унапређивања  хорског  интерпретативног

израза  и  присутности  овог  вида  музичког  изражавања у  тренутној  слици уметничке  музике  у

земљи. Прилику да учествују имају сви дечји, омладински, мешовити, камерни, једнородни хорски

састави и вокалне групе, као и фолклорне групе које делују при свим државним или приватним

институцијама. Као и сваке године, руководиоци ансамбала моћи ће да на дискусији са жиријем

под називом „Округли сто”, чују запажања и мишљења о свом наступу, добију савете, смернице и

инспирацију  за  даљи  рад  и  унапређивање.  Уз  све  ово,  руководиоци  певачких  састава  имаће

прилику да успоставе контакте са својим колегама!
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ПРОПОЗИЦИЈЕ

Категорије Напомена Узраст
учесника 

Број чланова Пропозиције Минутажа

I 
Категорија
дечјих 
хорова

I а - До 11 
година старости 
(највише 10% 
састава до 15 
год.) 
I б - До 15 
година старости 
(највише 20% 
састава до 17 
год.)

Неограничен 
број

I а – 2 до 3 
композиције по 
слободном избору 
I б- 2 до 3 
композиције 
различитог жанра

Највише 10
минута 
чисте 
музике

II 
Категорија
хоровa 
младих 

II а Мешовити
хорови 
II б 
Једнородни 
хорови 
II в Камерни 
хорови

До 19 година 
старости 
(највише 10% 
састава до 21 
год.)

Неограничен 
број

2 до 3 композиције 
различитог жанра 

Највише 12
минута 
музике

III 
Категорија
хорова 
одраслих

III а 
Мешовити 
хорови 
III б 
Једнородни 
хорови 
III в Камерни 
хорови

Неограничено 
узрастом 

III а најмање 
24 члана
III б 
неограничен 
број чланова
III в највише 
23 члана

2 до 3 композиције 
различитог жанра 

Највише 12
минута 
музике

IV 
Категорија
вокалних 
група

Неограничено 
узрастом 

До 12 чланова 2 до 3 композиције 
различитог жанра 

Највише 12
минута 
музике

V 
Категорија
духовне 
музике

Категорија је 
намењена 
промоцији 
духовне 
музике, 
нарочито 
православне.

V a –Дечји 
хорови – до 15 
година старости 
(највише 20% 
састава до 
18год.) 
V б Хорови 
одраслих

Неограничен 
број 

2 до 3 композиције 
различитог карактера

Највише 12
минута 
музике
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Категорије Напомена Узраст
учесника 

Број чланова Пропозиције Минутажа

VI 
Категорија
слободних 
састава и 
слободних 
програма

Категорија је 
намењена 
хоровима који 
изводе 
одређене 
жанрове, нa 
пр. популарна 
музика, 
фолклорна 
музика...

Неограничено 
узрастом 

Неограничен 
број

2 до 3 композиције 
које су истог жанра, 
али различитог 
карактера

Највише 12
минута 
музике

VII 
Категорија
етно група

VII a соло 
извођење 
VII б дует 
VII в групно 
певање

- просек 25 
година 
- просек 15 
година

VII a 1 певач 
VII б 2 певача
VII в од 3 до 
9 певача

VII a соло извођење, 
такмичар изводи 2 
једногласне песме из 
различитих 
географских области 
VII б дует, такмичари
изводе 2 песме 
варошке (градске) 
VII в групно певање, 
такмичари изводе 2 
песме из различитих 
географских области.

До 3 
минута по 
песми

Напомене: 
1. Под појмом „композиције различитог жанра” подразумева се конципирање такмичарског 

програма који обухвата композиције различитог стилског одређења (на пример: дела 

ренесансних мајстора, композиције страних аутора класике или романтизма, композиције 

духовног карактера, народне песме или композиције инспирисане фолклором, комади из 

домена популарне или примењене музике...). 

2. У категоријама I, II, III, IV дозвољена је инструментална пратња уз једну композицију. Под 

инструменталном пратњом подразумева се употреба музичких инструмената, али не и 

електронских помагала (коришћење матрице и сл.). 

3. У категорији VI дозвољена је инструментална пратња; најмање 2 композиције морају бити 

a cappella. 

4. Дозвољено је извођење осмишљеног мизансцена. 

5. У VII категорији је потребно да песме буду традиционалне, аутентичне, научене на основу 

теренског снимка или етномузиколошког записа, без стилизације, обраде. Песме требају да 

буду колективног аутора.
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Пратећи актуелно стање,  одлучили смо да ове године Фестивал реализујемо на специфичан

начин. Такмичење ће бити одржано у две етапе:

I Етапа – oнлајн

– Хорови ће  се  представити  путем видео снимка,  не  старијег  од годину дана,  према задатим

пропозицијама.

– Пријављивање на фестивал се врши попуњавањем онлајн Пријаве до 9. маја 2022. године.

– Снимак наступа се доставља у виду линка са свог YouTube канала. Линкови се могу унети у

онлајлн пријаву или накнадно послати мејлом на msva.horfest@gmail.com.

– Након што жири одлучи и рангира пријављене наступе, 4. јуна 2022. године ћемо се окупити у

МШ „Живорад Грбић”, како бисмо традиционално разменили искуства и у оквиру „Округлог

стола” размотрили наше снаге и слабости и пронашли нове идеје за рад са хором, али и за

унапређење Фестивала.

– др  Драгана Јовановић,  доцент за  хорско  певање на  Катедри  за  дириговање Факултета

музичке  уметности  у  Београду  и  диригент  Академског  хора  „Collegium  musicum”

реализоваће мастер клас намењен диригентима, истог дана.

– У  вечерњим  часовима  биће  одржан  Концерт  ваљевских  хорова  и  проглашење  резултата

учесника Прве етапе.

II Eтапа

– Стручни жири ће одабрати од 3 до 5 најбољих извођача, који ће се у 24. јуна 2022. године 

представити уживо, на такмичењу за апсолутног Победника фестивала. 

– Изабрани хорови ће се преставити програмом који су послали приликом пријаве, уз извођење 

још једне композиције по слободном избору (до 15 минута укупно).

ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Онлајн пријава се налази на сајту ваљевске музичке школе: www.muzika.edu.rs

Након попуњавања онлајн  Пријаве,  на  msva.horfest@gmail.com потребно  је  послати  следећа

документа:

– списак чланова хора, 
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– кратка биографија састава, 

– кратка биографија диригента, 

– потврду о уплати донације и

– један примерак партитуре сваке композиције.

Образац за списак чланова хора се може преузети у .DOC формату са сајта ваљевске музичке

школе (на страници са пропозицијама Фестивала хорова).

Moлимо  Вас  да  нам,  у  циљу  што  боље  организације  фестивала,  Ваше  учешће  потврдите

попуњавањем пријава,  уплатом донација и слањем додатних докумената најкасније до:  9. маја

2022. године

Напомена:  Поред  нота  које  се  достављају  приликом  пријаве  на  „ХорФест”,  на  дан  јавног

наступа потребно је доставити партитуре сваке композиције одштампане у 3 примерка.

УПЛАТА ДОНАЦИЈЕ

Котизација износи  5.000,00 РСД (за учеснике из иностранства 50 евра).  У случају пријаве

истог састава у више категорија контактирати организатора ради договора о висини котизације.

У случају уплате за два наступа, диригент уплаћује за други састав или другу категорију 50% од

укупне цене. Ако су у питању три наступа, трећи је ослобођен донације.

За учеснике  из  Србије донација  се  уплаћује  на  динарски  рачун Музичке  школе  „Живорад

Грбић” – Ваљево. Уплатницу попунити следећим подацима:

Уплатилац: Презиме и име одговорног лица и његова адреса
Сврха уплате: Уплата донације за Фестивал хорова
Прималац: Сопствена средства Музичке школе „Живорад Грбић” – Ваљево
Рачун примаоца: 840-1009666-52
Модел: 97
Позив на број: 02019987441210004920

Учесници  који  долазе  из  иностранства  информације  о  уплати  донације  могу  добити  од

Директора школе на e-mail: direktor@muzika.edu.rs.
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ОЦЕЊИВАЊЕ

Награђивање према броју бодова: 

– I награда 91-100, 

– II награда 81-90, 

– III награда71-80 бодова, 

– Похвала 61-70 бодова.

У оквиру фестивала биће додељене и награде за победника категорије, апсолутног победника

фестивала и најбољег диригента, као и друге награде према мишљењу жирија.

Саставе ће оцењивати стручни жири који  ће чинити три диригента,  а приликом оцењивања

категорије фолклорне музике, саставу ће се придружити и етномузиколог.

Сви такмичарски  снимци  биће  објављени  на  You  tube  каналу  ХорФеста,  а  сама  додела  и

концерти, могу се пратити и online.

КОНТАТК ПОДАЦИ ОРГАНИЗАТОРА

е-mail: msva.horfest@gmail.com

адреса: МШ „Живорад Грбић”, Карађорђева 122, 14 000 Ваљево. 

За све информације на располагању вам је уметнички руководилац фестивала:

проф. Вања Урошевић, тел. 060 60 21 986

Са уверењем да ћемо заједнички унапредити хорско певање у нашем граду, земљи и региону и 

жељом да квалитетна музика оживи у пуном светлу за време трајања ВАЉЕВСКОГ ФЕСТИВАЛА

ХОРОВА „ХорФест”, очекујемо Вас! 

Добро нам дошли!

директорка МШ „Живорад Грбић”

мр Сузана Радовановић Перић

уметнички директор фестивала

проф. Вања Урошевић 
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