
 
 
 
 

19. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH ORCHESTRŮ PRAHA 2017 
19th INTERNATIONAL FESTIVAL OF WIND ORCHESTRAS PRAGUE 2017 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA/RESULTS 
 

HARMONIE - NIŽŠÍ TŘÍDA/ HARMONIES – LOWER CLASS  body/points 
stříbrné pásmo/silver band 
Sigulda Youth Wind Orchestra Silversound, Lotyšsko/Latvia     78,15 

 
zlaté pásmo/ gold band 
Orkiestra deta Gminy Wejherowo, Polsko/Poland      86,15 
zvláštní cena poroty za nejlepší dirigentský výkon/special prize of the jury for the best conductor´s performance 
Tomasz Winczewski 

 
zlaté pásmo s vyznamenáním/ gold band with honours 
Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar, Maďarsko/Hungary      92  
zvláštní cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby nižší třídy/ special prize of the jury for the best performance of the compulsory 
composition of the lower class   
vítěž kategorie/winner of the category 
 
 

HARMONIE - STŘEDNÍ TŘÍDA/ HARMONIES – MIDDLE CLASS 
stříbrné pásmo/silver band 

Musikverein Stadtkapelle Leonberg e.V., Německo/Germany    76,45 

 
zlaté pásmo s vyznamenáním/ gold band with honours 
Dechový orchestr ZUŠ Lounských Praha 4, Česká republika/Czech Republic  90,45 
zvláštní cena poroty za vynikající sólový výkon/special prize of the jury for an excellent solo performance: Magdalena Jedličková  – 
trombon/trombone 
 
Musikverein Mühlhausen, Německo/Germany      91,95  
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   
vítěž kategorie/winner of the category 

 
HARMONIE - VYŠŠÍ TŘÍDA/ HARMONIES – HIGHER CLASS 
zlaté pásmo s vyznamenáním/ gold band with honours 
Madona Wind Band, Lotyšsko/Latvia        90,3 
 

 

HARMONIE - NEJVYŠŠÍ TŘÍDA/ HARMONIES – TOP CLASS 
zlaté pásmo/ gold band 
Symphonisches Blasorchester Leipzig, Německo/Germany     89,45 

 
zlaté pásmo s vyznamenáním/ gold band with honours 
Harmonie Šternberk, Česká republika/Czech Republic     92,65 
zvláštní cena poroty za nejlepší provedení povinné skladby nejvyšší třídy/ special prize of the jury for the best performance of the compulsory 
composition of the top class   
 

 

LAUREÁT  FESTIVALU 2017 
ABSOLUTE WINNER OF THE FESTIVAL 2017 

Harmonie Šternberk, Česká republika/Czech Republic  

 

porota/jury: Jaroslav Šíp CZ, Václav Blahunek CZ, József Csikota HUN  Praha/Prague 18.2.2017 



 


