MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB PRAHA 2015
INTERNATIONAL FESTIVAL OF WIND ORCHESTRAS
PRAGUE 2015
VÝSLEDKOVÁ LISTINA/RESULTS
HARMONIE - STŘEDNÍ TŘÍDA/ HARMONIES – MIDDLE CLASS

stříbrné pásmo/silver band

Dechový orchestr ZUS J.N.Filcíka Chrast, Česká republika/Czech Republic

83

zlaté pásmo/ gold band

Sinfonisches Blasorchester der Angelaschule Osnabrück, Německo/Germany

90,6

Dechový orchestr ZUŠ Přelouč, Česká republika /Czech Republic

93

vítěz kategorie/winner of the category

zvláštní cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby střední třídy/ special prize of the jury for the best performance of the compulsory
composition of the middle class

HARMONIE - VYŠŠÍ TŘÍDA/ HARMONIES – HIGHER CLASS

bronzové pásmo/bronze band

Harmonie 1872 Kolín, Česká republika/Czech Republic

79,6

stříbrné pásmo/silver band

Beer – Sheva Municipal Concert Band, Izrael/Israel
zvláštní cena poroty za výnikající sólový výkon/special prize of the jury for an excellent solo performance:
Dr. Gabriel Mishor – klarinet/clarinet

84,3

Dechový orchestr mladých Němčice nad Hanou, Česká republika/Czech Republic
88
Zvláštní cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby vyšší třídy/ special prize of the jury for the best performance of the compulsory
composition of the higher class
Orchestra Fiati „Giovanni XXIII“ Pianezza, Itálie/Italy

88,3

vítěz kategorie/winner of the category

zvláštní cena poroty za dirigentský výkon/special prize of the jury for the best conductor´s performance - Antonio Zizzamia

LAUREÁT FESTIVALU 2015
ABSOLUTE WINNER OF THE FESTIVAL 2015

Dechový orchestr ZUŠ Přelouč, Česká republika /Czech Republic
porota/jury: Václav Blahunek CZ, Jaroslav Šíp CZ, Theo Wolters NL

Praha/Prague 14.2.2015

Mezinárodní porota se velmi omlouvá, ale vlastní chybou provedla hodnocení podle starého soutěžního řádu, který byl uplatňován
v roce 2014. Na pořadí ani umístění orchestrů do pásem se nic nemění. Toto hodnocení by bylo stejné i podle nového soutěžního
řádu. Proto tato výsledková listina platí beze změny/The international jury apologizes that by mistake they made evaluation of the
competition performances in accordance with the competition regulations from 2014. There are no changes in orchestras ranking
in bands which would have remained the same even if it had been evaluated according to new rules and therefore this results list is
valid unchaged.

