
 
 

 

Milí kytaristé a pedagogové, 

  

srdečně vás zdravíme v této pro všechny nelehké době. Jako 

organizátoři kulturních akcí patříme do velké skupiny těch, kteří stojí před 

nelehkým rozhodnutím, jak se svou akcí "naložit". Dlouhou dobu jsme 

přemýšleli, zda kytarové bienále vzhledem k nejistému období, které nás 

všechny čeká, odložit na další rok, či se snažit ho zorganizovat v 

původně plánovaném termínu 30. 6. - 4. 7. 2021. Po zvážení všech pro a 

proti jsme se rozhodli pro variantu druhou. Pevně doufáme, že směrem k 

létu se situace ohledně koronaviru bude stabilizovat, a nám to umožní 

bienále realizovat. Jsme samozřejmě připraveni pružně reagovat na 

aktuální opatření týkající se pořádání kulturních akcí a o všem vás 

budeme s předstihem informovat. 

 

Jednou z podstatných změn, kterou vám můžeme sdělit již nyní, je 

úprava soutěžních podmínek a minutáží pro obě kategorie. Dobře víme, 

že připravit časově náročný, vícekolový program v rámci online výuky je 

úkol opravdu nelehký. Proto bychom vám rádi vyšli vstříc s následujícími 

aktualizovanými soutěžními podmínkami: 

 

 I. kategorie – do 20 let (narození v r. 2001 a později) 

  

1. kolo: Volný program (8 – 12 min.), musí obsahovat jednu skladbu 

z období renesance nebo baroka 

2. kolo: Volný program (12 – 16 min.) 



 
 

  

II. kategorie – věkově neomezena 

  

1. kolo: Volný program (7 – 11 min.), musí obsahovat jednu skladbu 

z období renesance nebo baroka 

2. kolo: Volný program (8 – 12 min.), musí obsahovat jednu skladbu 

z období klasicismu nebo romantismu 

Finále: Volný program (14 – 18 min.) 

  

Byli bychom velice rádi, kdyby pro vás, milí kytaristé, Kutná Hora byla 

více než "jen" soutěží. Naším cílem je vytvořit pro vás možnost 

k setkávání na poli hudebním i lidském, kde se můžete poslechem 

kolegů inspirovat a své hráčské umění zdokonalovat v mistrovských 

kurzech.  

Váš zájem a účast na našem festivalu bude naopak pro nás hnacím 

motorem a my se budeme snažit udělat maximum možného pro to, aby 

kutnohorské bienále proběhlo a nám všem přineslo množství příjemných 

hudebních zážitků. 

Již samotná účast každého z vás by ve světle současné situace byla 

velkým osobním vítězstvím. 

 

Za celý organizační tým vás srdečně zdraví 

Petr Saidl a Anna Hronová 

 

 


