
MY POPSTAR - TALENTMÁNIA 2018 štartuje aj v tomto roku skôr ! 

 
Už v októbri pribudnú na speváckej a tanečnej scéne v Trenčianskom kraji 

ďalšie talenty. Vzídu z 13. ročníka krajskej speváckej a tanečnej súťaže, ktorú 
v Trenčianskom kraji organizujú SZUŠ STELLA, Považská Bystrica, Krajské 

centrum voľného času Trenčín, Mesto Považská Bystrica a PX Centrum, redakcie 

siete regionálnych novín MY - Považský obzor, Trenčianske noviny, Prieboj spolu 
s agentúrou MTV. 

Súťaž MY POP STAR - TALENTMÁNIA Trenčianskeho kraja je určená pre 
dve vekové kategórie I. kategória od 11 do 14 rokov a druhá kategória od 15 do 
18 rokov. Súťaž pozostáva z dvoch častí: 
MY POP STAR – spevácka súťaž a TALENTMÁNIA – súťaž tanečníkov. 

Pre laureáta v speváckej súťaži je pripravená hlavná cena – nahrávka promo CD 

a v tanečnej súťaži je to profesionálna obuv alebo tanečný dres. Ďalšie ceny sú 
pripravené pre prvých troch súťažiacich v každej kategórii. Výkony bude 

hodnotiť odborná porota, v ktorej nebudú chýbať špičkoví odborníci. 
 

Podmienky : 
 

SEMIFINÁLE sa uskutoční 10. 10. 2018 v kine Mier v Považskej 

Bystrici nasledovne: 
od 9.00 hod. do 12.00 hod. tanečná časť 

( I. a II. kategória) 
od 13.00 do 17.00 spevácka časť                  
( I. a II. kategória) 

 

Tanečníci sa predstavia disko alebo hip hop choreografiou a druhou 

choreografiou v ľubovoľnom tanečnom štýle (každá v trvaní od 1:00 – 1:30 
min). 

Speváci súťažia s jednou populárnou (modernou, pozor, nie 
muzikálovou !) piesňou v ľubovoľnom jazyku. 

Sprievodná hudba bude doručená priamo na semifinále na CD nosiči alebo 
USB kľúči. Žiadame o včasné odskúšanie ! 

Po skúsenostiach z minulých ročníkov sa organizátori dohodli, že sa 
vylučujú hudobné nástroje / ako sprievodné tak aj individuálne/. 

Postupujúci budú oznámení priamo po skončení každej časti semifinále. 
 

FINÁLE sa uskutoční 18. 10. 2018 v kine Mier v Považskej Bystrici. 
 
Súťažiaci sa prihlasujú sami s vedomím školy, ktorú navštevujú do 

05. 10. 2017 písomne (elektronická alebo klasická pošta) na KCVČ Trenčín 
alebo na Súkromnú ZUŠ STELLA, Hliny 1414/6, 01707 Považská Bystrica 

alebo na stanislava.magulova@kcvc.sk prihlášku je možné si stiahnuť aj na 

stránke www.kcvc.sk a tiež ju nájdete aj na stránke ZUŠ STELLA Považská 
Bystrica. Prihláška bude uverejnená v novinách MY – Považský obzor, 

Trenčianske noviny a Prieboj. 

 

Na Vašu účasť sa tešia organizátori 
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