Hudba v přírodě má své vítěze
Hradec Králové, 5. října 2015 – V pondělí 5. října 2015 bude v 17.00 hodin zahájena výstava
fotografií, které vznikly v rámci prvního ročníku soutěže HUDBA V PŘÍRODĚ. V tu samou
chvíli se veřejnost také dozví jména vítězů této fotografické soutěže.
Hudební oddělení Knihovny města Hradce Králové ve spolupráci se Svazem knihovníků a
informačních pracovníků, region 08 Východní Čechy, a Centrem podpory uměleckých aktivit
IMPULS Hradec Králové, vyhlásilo 1. července 2015 soutěž pro amatérské fotografy starší patnácti
let s bydlištěm ve východních Čechách. Podtitul soutěže zněl „… cestujte, foťte, své snímky
vystavte a vyhrajte“. Vyhlášeným tématem prvního ročníku soutěže byla hudba, melodie, hudební
motivy a její odrazy v přírodě. Uzávěrka příjmu soutěžních prací byla stanovena na 20. září a hned
o dva dny později zasedla odborná porota ve složení Jana Neugebauerová, IMPULS Hradec
Králové, Barbora Pejšková, fotografka a pedagožka Hradec Králové, Richard Zelený,
FOTOLAB.cz, Mgr. Šimona Šimonová, vedoucí Hudebního oddělení KMHK, a Bc. Kateřina
Hubertová, SKIP region 08, aby z obdržených dvaačtyřiceti fotografií vybrala ty nejlepší.
Po obtížném a dlouhém rozhodování udělila porota první, druhé a třetí místo a následně také
čtyři čestná uznání.
Jména vítězů jsou následující:
1. místo snímek Olgy Brousilové – Ukolébavka
2. místo soubor Miroslava Posekaného - Noty oceánu
3. místo fotografie Pavla Štochla - Teče voda teče, po kamení skáče
Čestné uznání bez rozlišení pořadí získali:
Iva Staňková - Bouře aneb rockový koncert
Daniel Rychtr - Óda na vodu
Jana Jarkovská – Housle
Jiřina Petrová – Stulík
Vyhodnocení soutěže, spolu se zahájením malé výstavy, proběhne 5. října u příležitosti Týdne
knihoven v sálku hudebního oddělení Knihovny města Hradce Králové. Fotografická výstava
potrvá do 18. prosince a následně bude formou putovní výstavy prezentována v knihovnách
východních Čech.
Po úspěchu a zkušenostech z prvního ročníku se pořadatelé rozhodli, že v roce 2016 vyhlásí
druhý ročník fotografické soutěže, která bude opět vyhlášena na začátku léta a vyvrcholí spolu
s dalším ročníkem celorepublikové propagační akce Týden knihoven 2016.
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Mgr. Šimona Šimonová, vedoucí hudebního oddělení
tel.: 736 173 161

