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Festivalové aktivity 2017 

Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Mundi Cantant 

Významná sborová soutěž národního a evropského měřítka, otevřena pro amatérské dětské, mládežnické 
a sbory dospělých v 29 soutěžních kategoriích. Program soutěže je zvukem i obrazem přenášen online. 
 
Soutěž o Absolutního vítěze festivalu 

Soutěž bez rozdílu kategorie, do které se kvalifikuje se 5 sborů s nejvyšším dosaženým bodovým 

hodnocením ze soutěže Mundi Cantant. Program soutěže je zvukem i obrazem přenášen po internetu.  

 
Přehlídka pěveckých sborů a slavnostní zahájení festivalu 

Akce pod širým nebem a pak zahájení festivalu s doprovodným programem. Více informací v kapitole 

Podmínky účasti. 

 
Zahajovací koncert festivalu 

Slavnostní galakoncert za účasti významných hostů, zástupců města Olomouce a Olomouckého kraje, akce 

následovaná společenským setkáním. 

 
Festivalové koncerty 

Společné koncerty zúčastněných sborů ve městě Olomouci a okolí. Příležitost ke koncertnímu vystoupení 

spolu s ostatními festivalovými sbory.  

 
Slavnostní vyhlášení výsledků a doprovodný program 

Vyhlášení výsledků sborové soutěže pod širým nebem s doprovodným programem pro účastníky festivalu na 

olomouckém Horním náměstí.  

 
Doprovodný program festivalu, Svátky & Svátky 

Akce, které jsou součástí festivalu, zahrnují škálu produkcí od vystoupení pěveckých sborů přes divadelní 
představení, populární hudbu, Open Air koncert pro pěvecké sbory až po dětské odpoledne či swingové 

tančírny. Festival je dramaturgicky propojen se Svátky města Olomouce, program Svátků města je otevřen 

pro všechny účastníky a veřejnost. 

 
Workshop a masterclass 

Určen pro aktivní i pasivní účastníky. Workshopy jsou zaměřeny jak pro sbormistry, tak pro zpěváky. 

Zúčastněné pěvecké sbory mají jedinečnou možnost individuálně pracovat s porotci a lektory festivalu na 

vlastním repertoáru skladeb! 

 
Setkání sbormistrů s porotci soutěže 

Neformální setkání sbormistrů s porotou soutěže. Více v informaci podmínky účasti. 
 
Online soutěž o cenu publika 
Diváci online přenosů mohou prostřednictvím internetového hlasování vybrat nejsympatičtější pěvecký 
sbor, který tak může vyhrát soutěž o cenu publika. 
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