Vážení přátelé,
bude to již 50 let, kdy se v roce 1968 uskutečnil v Pardubicích první Mezinárodní festival
akademických sborů IFAS, který za dobu své existence přivítal kromě českých sborů také sbory
z 30 dalších zemí světa. Velmi děkujeme Vám všem, kteří jste u nás v Pardubicích již
účinkovali, a pomohli tak docílit skvělou uměleckou úroveň festivalu IFAS.
http://www.ifas.cz/2018/participants.php
Srdečně Vás zveme, abyste přijeli svým zpěvem spolu s námi oslavit toto krásné jubileum
našeho festivalu.

25. bienále Mezinárodního festivalu akademických sborů

IFAS 2018
4. - 9. 7. 2018
(pro české a slovenské sbory 5. - 8. 7. 2018)

Součástí festivalu je také soutěž o Cenu Bouslava Martinů, která je určena i pro neakademické
sbory a mohou se jí zúčastnit všechny typy sborů mimo dětských.










Soutěžní kategorie
A1 - smíšené sbory s povinnou skladbou (min. 25 zpěváků)
A2 - komorní smíšené sbory s povinnou skladbou (max. 24 zpěváků)
A3 - ženské sbory s povinnou skladbou
B1 - folklor
B2 - folklor vlastního národa
C1 - hudba jednoho stylu artificiální hudby – (např. renesanční nebo barokní hudba, romantická
hudba, hudba 20. století, duchovní hudba apod.)
C2 - jazz, pop, spirituál, gospel
BM - soutěž o Cenu Bohuslava Martinů
Festival je určen pro sbory:
IFAS - Kategorie A1, A2, A3 s možností postupu do Grand Prix
 sbory působící při univerzitách a vysokých školách
 sbory působící při vyšších odborných školách
 sbory, u nichž 75% zpěváků splňuje věkovou hranici 18 - 30 let
Soutěž o Cenu Bohuslava Martinů - BM
 všechny typy sborů (mimo dětských) bez omezení

Další soutěžní kategorie – B1, B2, C1, C2
 všechny typy sborů (mimo dětských) bez omezení
Další podrobnosti o festivalu naleznete na www.ifas.cz.
Budeme velmi rádi nejen za to, že přijedete, ale také když informaci o konání jubilejního IFAS
2018 předáte svým přátelským sborům, na které třeba nemáme adresy.
Velmi Vám děkujeme.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Jménem celého organizačního týmu
Alena Mejstříková
607 868 641
ifas.pardubice@seznam.cz
www.ifas.cz

