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folklor vlastního národa

volná kategorie

Název sboru

Kontaktní adresa

Kontaktní osoba

Cena Bohuslava Martinů

Kontaktní údaje

folklor

E-mail

Telefon

http://

Sbor se přihlašuje do kategorií

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA

kategorie s povinnou skladbou

hudba jednoho stylu artificiální hudby 

jazz, pop, spirituál, gospel

Další festivalové kategorie

 

IFAS 2020

bata
Text napsaný psacím strojem
smíšené sbory (min. 25 zpěváků)

bata
Text napsaný psacím strojem
3 000,00 Kč/sbor

bata
Text napsaný psacím strojem
komorní smíšené sbory (12 - 24 zpěváků) 

bata
Text napsaný psacím strojem
ženské sbory 

bata
Text napsaný psacím strojem
3 000,00 Kč/sbor

bata
Text napsaný psacím strojem
3 000,00 Kč/sbor

bata
Text napsaný psacím strojem
mužské sbory 

bata
Text napsaný psacím strojem
vokální skupiny a ansámbly (max. 12 zpěváků)

bata
Text napsaný psacím strojem
ženské sbory 

bata
Text napsaný psacím strojem
komorní smíšené sbory (12 - 24 zpěváků) 

bata
Text napsaný psacím strojem
smíšené sbory (min. 25 zpěváků)

bata
Text napsaný psacím strojem
1 000,00 Kč/sbor

bata
Text napsaný psacím strojem
1 000,00 Kč/sbor

bata
Text napsaný psacím strojem
1 000,00 Kč/sbor

bata
Text napsaný psacím strojem
1 000,00 Kč/sbor

bata
Text napsaný psacím strojem
1 000,00 Kč/sbor

bata
Text napsaný psacím strojem
1 500,00 Kč/sbor

bata
Text napsaný psacím strojem
1 500,00 Kč/sbor

bata
Text napsaný psacím strojem
1 500,00 Kč/sbor

bata
Text napsaný psacím strojem
1 500,00 Kč/sbor

bata
Text napsaný psacím strojem
2 000,00 Kč/sbor



Max. 8 řádků
česky a anglicky (8+8)

Max. 5 řádků

česky a anglicky (5+5)

Max. 5 řádků
česky a anglicky (5+5)

Jméno dirigenta 2

Jméno dirigenta 1

O dirigentovi

Historie sboru

Počty účastníků

Zpěváci ženy Dirigenti

Řidiči

Celkem

Doprovod

Prosím, zadejte předpoklad - lze změnit do 15.06.2020

bata
Text napsaný psacím strojem
muži

bata
Text napsaný psacím strojem
ženy

bata
Text napsaný psacím strojem
muži

bata
Text napsaný psacím strojem
ženy

bata
Text napsaný psacím strojem
muži

bata
Text napsaný psacím strojem
ženy

bata
Text napsaný psacím strojem
muži



Stravování

snídaně, oběd, večeře, zákusek, salát, nápoje z výrobníku

Celkem Kč

Celkem osob

Ubytování

Prosím, zadejte předpoklad - lze změnit do 15.06.2020

Diety                                                                                                                                            1 380,00 Kč / osoba (4. - 7. 7.)

Celodenní stravování                                                                                                               1 200,00 Kč / osoba (4. - 7. 7.)

STANDARD                                                                                                                                    900,00 Kč / osobа (4. - 7. 7.)

STUDIO                                                                                                                                        1 800,00 Kč / osoba (4. - 7. 7.)

Ubytování + Stravování
                               4. - 7. 7. 2020

Celkem osob

Celkem Kč

vegetarian, vegan, bezlepková, bezmléčná atd.

2-3 lůžkové klasické studentské pokoje s lednicí, pevným připojením k internetu, se společným sociálním zařízením
a kuchyní na patře

2 lůžkové pokoje s koupelnou a WC, kuchyňka s lednicí, pevným připojením k internetu
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