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Sanremo Junior, scelte le concorrenti per
Praga e Bratislava
Data: 22/02/2019 - Maeci

Aneta Kalertova e Lenka Berkesova rappresenteranno la Repubblica Ceca e la Slovacchia al teatro
Ariston di Sanremo alla finale di Sanremo Junior, uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali
per cantanti solisti tra i 6 e i 15 anni. Le due giovani interpreti, rispettivamente di 13 e 12 anni,
sono state le protagoniste di una serata al teatro Hybernia di Praga, organizzata dalla Moonlight
Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga. A sceglierle tra 13 finalisti, è stata una giuria formata da alcuni tra noti cantanti e artisti
locali e all’evento ha partecipato anche l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Marco
Sarlo.
Sanremo Junior, giunta quest’anno alla decima edizione, nasce su iniziativa della Società Kismet ed
è patrocinata dal comune di Sanremo e dall’UNICEF, per divulgare e valorizzare la musica e il
canto tra i più giovani, mettendoli a contatto con professionisti del settore in un contesto
internazionale. La finale si svolgerà il primo maggio
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ITALIA-REPUBBLICA CECA
Italia-Repubblica Ceca: a Praga finale Sanremo Junior Cz/Sk
Praga, 21 feb 16:17 - (Agenzia Nova) - La ceca Aneta Kalertova e la slovacca Lenka Berkesova
sono le vincitrici della IV edizione di Sanremo Junior per la Repubblica Ceca e la Slovacchia,
concorso internazionale per cantanti solisti di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Come riferisce un
comunicato stampa, le due giovani interpreti sono state selezionate da una giuria formata da alcuni
tra i più noti cantanti e artisti cechi e il primo maggio, in rappresentanza dei rispettivi Paesi,
gareggeranno al teatro Ariston di Sanremo alla finale mondiale di uno tra i più prestigiosi concorsi
internazionali per giovani cantanti solisti, giunto quest’anno alla X edizione. Obiettivo della
manifestazione, nata nel 2009 su iniziativa della Società Kismet e patrocinata dal comune di
Sanremo e dall’Unicef, è di divulgare e valorizzare la musica e il canto tra i più giovani, mettendoli
a contatto con professionisti del settore in un contesto internazionale. I tredici finalisti di Sanremo
Junior Cz/Sk, dieci cechi e tre slovacchi, si sono esibiti ieri sera al teatro Hybernia di Praga con
l’accompagnamento musicale della Bon Art Pops Orchestra. Ospite dell’evento, l’assessore al
Turismo del comune di Sanremo, Marco Sarlo. Il concorso è stato organizzato dalla Moonlight
Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di Praga.
(Com)
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Finale di Sanremo Junior Repubblica Ceca e
Slovacchia 2019, Istituto Italiano di Cultura di
Praga partner
21-02-2019 23:09 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 21 feb. 19 -. Le cantanti ceca Aneta Kalertova e la slovacca Lenka Berkesova sono le
vincitrici della IV edizione di Sanremo Junior per la Repubblica Ceca e la Slovacchia, concorso
internazionale per cantanti solisti di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Le due giovani interpreti sono
state selezionate da una giuria formata da alcuni tra i più noti cantanti e artisti cechi e il primo
maggio, in rappresentanza dei rispettivi Paesi, gareggeranno al teatro Ariston di Sanremo alla finale
mondiale di uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali per giovani cantanti solisti, giunto
quest’anno alla X edizione.
Obiettivo della manifestazione, nata nel 2009 su iniziativa della Società Kismet e patrocinata dal
comune di Sanremo e dall’UNICEF, è di divulgare e valorizzare la musica e il canto tra i più
giovani, mettendoli a contatto con professionisti del settore in un contesto internazionale.
I tredici finalisti di Sanremo Junior CZ/SK, dieci cechi e tre slovacchi, si sono esibiti al teatro
Hybernia di Praga con l’accompagnamento musicale della Bon Art Pops Orchestra.
Ospite dell’evento è stato l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Marco Sarlo.
Il concorso è stato organizzato dalla Moonlight Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Fonte: Redazione
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Finale di Sanremo Junior Repubblica Ceca e
Slovacchia 2019
21.2.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga, 22 febbraio 2019
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partner dell’evento

La ceca Aneta Kalertova e la slovacca Lenka Berkesova sono le vincitrici della IV edizione di
Sanremo Junior per la Repubblica Ceca e la Slovacchia, concorso internazionale per cantanti solisti

di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Le due Lovani interpreti sono state selezionate da una giuria
formata da alcuni tra i più noti cantanti e artisti cechi e il primo maggio, in rappresentanza dei
rispettivi Paesi, gareggeranno al teatro Ariston di Sanremo alla finale mondiale di uno tra i più
prestigiosi concorsi internazionali per Lovani cantanti solisti, junto quest’anno alla X edizione.
Obiettivo della manifestazione, nata nel 2009 su iniziativa della Società Kismet e patrocinata dal
comune di Sanremo e dall’UNICEF, è di divulgare e valorizzare la musica e il canto tra i più
giovani, mettendoli a contatto noc professionisti del settore in un contesto internazionale.

I tredici finalisti di Sanremo Junior CZ/SK, dieci cechi e tre slovacchi, si sono esibiti ieri sera al
teatro Hybernia di Praga con l’accompagnamento musicale della Bon Art Pops Orchestra. Ospite
dell’evento, l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Marco Sarlo. Il concorso è stato
organizzato dalla Moonlight Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, incollaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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FINALE DI SANREMO JUNIOR REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA
2019: SCELTE LE VINCITRICI
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PRAGA\ aise\ - La ceca Aneta Kalertova e la slovacca Lenka Berkesova sono le vincitrici della
IV edizione di Sanremo Junior per la Repubblica Ceca e la Slovacchia, concorso internazionale
per cantanti solisti di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Le due giovani interpreti sono state
selezionate da una giuria formata da alcuni tra i più noti cantanti e artisti cechi e il primo maggio, in
rappresentanza dei rispettivi Paesi, gareggeranno al teatro Ariston di Sanremo alla finale mondiale
di uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali per giovani cantanti solisti, giunto quest’anno alla
X edizione.
Obiettivo della manifestazione, nata nel 2009 su iniziativa della Società Kismet e patrocinata dal
comune di Sanremo e dall’UNICEF, è di divulgare e valorizzare la musica e il canto tra i più
giovani, mettendoli a contatto con professionisti del settore in un contesto internazionale.
I tredici finalisti di Sanremo Junior CZ/SK, dieci cechi e tre slovacchi, si sono esibiti ieri sera al
teatro Hybernia di Praga con l’accompagnamento musicale della Bon Art Pops Orchestra. Ospite
dell’evento, l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Marco Sarlo. Il concorso è stato
organizzato dalla Moonlight Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. (aise)

http://comunicazioneinform.it/sanremo-junior-scelte-le-concorrenti-per-la-repubblica-ceca-e-laslovacchia/

Sanremo Junior, scelte le concorrenti per la
Repubblica Ceca e la Slovacchia
venerdì, 22 febbraio, 2019 in NOTIZIE INFORM
GIOVANI
La finale si svolgerà il primo maggio
PRAGA – Aneta Kalertova e Lenka Berkesova rappresenteranno la Repubblica Ceca e la
Slovacchia al teatro Ariston di Sanremo alla finale di Sanremo Junior, uno tra i più prestigiosi
concorsi internazionali per cantanti solisti tra i 6 e i 15 anni. Le due giovani interpreti,
rispettivamente di 13 e 12 anni, sono state le protagoniste di una serata al teatro Hybernia di Praga,
organizzata dalla Moonlight Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. A sceglierle tra 13 finalisti, è stata una giuria formata da
alcuni tra noti cantanti e artisti locali e all’evento ha partecipato anche l’assessore al Turismo del
comune di Sanremo, Marco Sarlo.
Sanremo Junior, giunta quest’anno alla decima edizione, nasce su iniziativa della Società Kismet ed
è patrocinata dal comune di Sanremo e dall’UNICEF, per divulgare e valorizzare la musica e il
canto tra i più giovani, mettendoli a contatto con professionisti del settore in un contesto
internazionale. La finale si svolgerà il primo maggio. (Inform)
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Finale di Sanremo Junior 2019 per Repubblica
Ceca e Slovacchia
giovedì, 21 febbraio, 2019 in NOTIZIE INFORM
INIZIATIVDE MUSICALI
Quarta edizione del concorso internazionale per cantanti solisti tra i 6 e i 15 anni

Partner dell’evento l’Istituto Italiano di Cultura di Praga
PRAGA – La ceca Aneta Kalertova e la slovacca Lenka Berkesova sono le vincitrici della IV
edizione di Sanremo Junior per la Repubblica Ceca e la Slovacchia, concorso internazionale per
cantanti solisti di età compresa tra i 6 e i 15 anni.
Le due giovani interpreti sono state selezionate da una giuria formata da alcuni tra i più noti cantanti
e artisti cechi e il primo maggio, in rappresentanza dei rispettivi Paesi, gareggeranno al teatro
Ariston di Sanremo alla finale mondiale di uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali per
giovani cantanti solisti, giunto quest’anno alla X edizione.
Obiettivo della manifestazione, nata nel 2009 su iniziativa della Società Kismet e patrocinata dal
comune di Sanremo e dall’UNICEF, è di divulgare e valorizzare la musica e il canto tra i più
giovani, mettendoli a contatto con professionisti del settore in un contesto internazionale. I tredici
finalisti di Sanremo Junior CZ/SK, dieci cechi e tre slovacchi, si sono esibiti ieri sera al teatro
Hybernia di Praga con l’accompagnamento musicale della Bon Art Pops Orchestra.
Ospite dell’evento, l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Marco Sarlo. Il concorso è stato
organizzato dalla Moonlight Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. (Inform)
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A Praga la serata finale della IV edizione
“Sanremo Junior CZ/SK 2019”
martedì, 5 febbraio, 2019 in NOTIZIE INFORM
CONCORSI
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’IIC, è prevista il 20 febbraio. I vincitori
parteciperanno alla X edizione del concorso per giovani cantanti solisti a Sanremo
PRAGA – Si svolgerà mercoledì 20 febbraio a partire dalle ore 18 al Teatro Hybernia di Praga la
serata finale della IV edizione del Festival Internazionale di Canto per giovani solisti “Sanremo
Junior CZ/SK 2019”, organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Nel corso della serata si esibiranno 10 giovani solisti provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla
Slovacchia, accompagnati dalla Bon Art Pops Orchestra. Una giuria formata da alcuni tra i più noti
cantanti e artisti cechi selezionerà i due vincitori che si recheranno a Sanremo, in Italia, per
competere in uno dei più noti concorsi internazionali per giovani cantanti solisti (di età compresa tra
i 6 e i 15 anni), giunto quest’anno alla X edizione. (Inform)
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Sanremo Junior, scelte le concorrenti per
Praga e Bratislava
22 Febbraio 2019

Aneta Kalertova e Lenka Berkesova rappresenteranno la Repubblica Ceca e la Slovacchia al teatro
Ariston di Sanremo alla finale di Sanremo Junior, uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali
per cantanti solisti tra i 6 e i 15 anni.
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Sanremo Junior, scelte le concorrenti per
Praga e Bratislava
by Redazione Redazione22 Febbraio 2019013
(AGENPARL) – Roma, ven 22 febbraio 2019

Aneta Kalertova e Lenka Berkesova rappresenteranno la Repubblica Ceca e la Slovacchia al teatro
Ariston di Sanremo alla finale di Sanremo Junior, uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali
per cantanti solisti tra i 6 e i 15 anni. Le due giovani interpreti, rispettivamente di 13 e 12 anni,…
Fonte/Source: https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/sanremojunior-scelte-le-concorrenti-per-praga-e-bratislava.html
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Sanremo Junior CZ/SK zná vítězky! Jsou to
Aneta Kalertová a Lenka Berkešová
8. února 2019 13:26
Finálový večer české a slovenské části mezinárodní pěvecké soutěže Sanremo Junior pdo zpěváky a
zpěvačky ve věku 6 - 15 let proběhl v divadle Hybernia před zraky hvězdné poroty. Ta vybrala jako
nejlepší zpěvačku z České republiky Anetu Kalertovou a ze Slovenska Lenku Berkešovou.

Vítězky souteže Sanremo Junior CZ/SK Aneta Kalertová a Lenka Berkešová s porotkyní Martou
Jandovou
Tématem letošního ročníku byl film a muzikál. Se slavnými světovými melodiemi během večera
vystoupilo za doprovodu Bon Art Pops Orchestra celkem 10 finalistů z České republiky a 3 ze
Slovenska.
Jejich vystoupení na letošním druhém ročníku hodnotila porota složená z takových osobností, jako
jsou Helena Vondráčková, Miro Žbirka, Marta Jandová, Ondřej Soukup, Tereza Tobiášová (TV
Očko), Janis Sidovský, Katarína Knechtová, Pavel Vítek, Tereza Kavecká, Marek Ztracený,
Miroslav Michálek (Frekvence 1), Miloslav Zýka (Universal Music) a předsedkyně poroty a
výkonná ředitelka Kühnova dětského sboru Michaela Anna Dobrovolná.

Hvězdná porota soutěže Sanremo Junior CZ/SK
Podpořit letošní finalisty přijel z Itálie i poradce pro cestovní ruch a kulturní akce města Sanremo
pan Marco Sarlo , který velmi ocenil nejen všechny talenty, ale i ženský symfonický orchestr Bon
Art Pops Orchestra, který v letošním roce oslaví 5 let své činnosti.
Vítězkou Sanremo Junior CZ se stala třináctiletá Aneta Kalertová z Mníšku pod Brdy, která
zazpívala píseň The Climb od Miley Cyrus. Aneta navštěvuje ZUŠ Řevnice - obor sólový zpěv,
jazzový a popový zpěv u Miriam Bayle. Kromě zpěvu se věnuje současnému a klasickému tanci.
Má zkušenosti v pěveckých soutěžích. Ráda posluchá pop, jazz a muzikálové melodie. Oblíbenými
interprety jsou Lana Del Rey, Beyoncé, Nina Simone, Michael Bublé. Jejich písničky i ráda zpívá.

Vítězky souteže Sanremo Junior CZ/SK Aneta Kalertová a Lenka Berkešová s Ondřejem
Soukupem, Helenou Vondráčkovou a Markem Ztraceným
„Sanremo Junior je pro mě osobně nejlepší pěvecká soutěž pro děti, protože jim nabízí velké
množství zkušeností a zážitků. Například zpívat na pódiu s orchestrem před hvězdnou porotou je
pro mě neuvěřitelné. I když jsem měla trochu trému, tým lidí, kteří s námi spolupracovali, mi s tím
hrozně pomohl. Bez nich bych to nedokázala. Výhra Sanremo Junior za ČR je pro mě největší
úspěch v životě a do Itálie se moc těším,“ řekla Aneta po finále.

Vítězkou Sanremo Junior SK je pak dvanáctiletá Lenka Berkešová z Levic, která zazpívala písničku
How Far I’ll Go z filmu Odvážná Vaiana. Lenka navštěvuje ZUŠ Levice - obor zpěv a klavír. Má
zkušenosti s vystupováním na různých akcích. Poslouchá nejvíce pop. Mezi její oblíbené interprety
patří Ariana Grande a Imagine Dragons. Ráda zpívá písničky od Mariky Gombitové, Dary Rolins
nebo Zuzany Smatanové. „Finálový večer se mi velmi líbil a krásně jsem si ho užila. Porota byla
milá a tak jsem ani neměla moc strach. Z výhry mám obrovskou radost. Teď se těším na natáčení
CD a samozřejmě i do Sanrema,” uvedla Lenka.

Finále soutěže Sanremo Junior CZ/SK

Obě mladé zpěvačky teď čeká příprava na vystoupení na mezinárodním finále, které se uskuteční
1.května v italském lázeňském městě Sanremo. Soutěž Sanremo Junior patří mezi nejprestižnější
mezinárodní dětské soutěže pro sólové zpěváky a zpěvačky (pop, rock, jazz, folk, vážná hudba) ve
věku od 6 – 15 let. Od roku 2016 se Sanrema Junior účastní i Česká republika, kterou poprvé
reprezentovala tehdy jedenáctiletá Kristýna Petráková. V roce 2017 pak z Grand finále přivezla
střibro Nela Duchačová. Minulý ročník byl pak velmi úspěšný pro Slovenskou republiku. Margareta
Ondrejková přivezla z Grand finále první místo. Česká finalistka Sofie Fiurášková získala speciální
ocenění poroty.

Pozadu ale nezůstávají ani ti, kteří přímo nezvítězili. Finalisté z minulých ročníků vystoupili na
festivalu Soundtrack Poděbrady 2017, Nela Duchačová ( 2017) a Kristýna Petráková (2016) byly
hosty na narozeninovém koncertu Leony Machálkové. Adélku Řehořovou si vybral Martin Chodur
pro svůj Vánoční koncert. V minulém roce pak získala Kiki Petráková soli v muzikálu Shreck, Petr
Cemper získal po svém finálovém vystoupení v Hybernii roli v muzikálu Noc na Karlštějně. Sofie
Fiurášková ( 2018) a Michaela Mervartová (2017) vystoupili s velkým úspěchem na akci Dance
Divas na Křižíkově fontáně v Praze.

PR servis České tiskové kanceláře
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Sanremo Junior CZ/SK zná vítěze 2019
Praha 21 února 2019 (PROTEXT)

Finále Sanremo Junior CZ/SK 2019

Vítězkami velkého finále Sanremo Junior CZ / SK 2019 jsou za Českou republiku Aneta
Kalertová a za Slovensko Lenka Berkešová.
Ve středu 20.února proběhlo v pražském divadle Hybernia finále dětské pěvecké soutěže
Sanremo Junior CZ/SK. Tématem letošního, již 3. ročníku byl film a muzikál. Se slavnými
světovými melodiemi během večera vystoupilo za doprovodu Bon Art Pops Orchestra celkem
10 finalistů z České republiky a tři ze Slovenska.

Jejich vystoupení na letošním druhém ročníku hodnotila porota složená z takových osobností, jako
jsou Helena Vondráčková, Miro Žbirka, Marta Jandová, Ondřej Soukup, Tereza Tobiášová (TV
Očko), Janis Sidovský, Katarína Knechtová, Pavel Vítek, Tereza Kavecká, Marek Ztracený,
Miroslav Michálek (Frekvence 1), Miloslav Zýka (Universal Music) a předsedkyně poroty a
výkonná ředitelka Kühnova dětského sboru Michaela Anna Dobrovolná.
Podpořit letošní finalisty přijel z Itálie i poradce pro cestovní ruch a kulturní akce města Sanremo
pan Marco Sarlo, který velmi ocenil nejen všechny talenty, ale i ženský symfonický orchestr Bon
Art Pops Orchestra, který v letošním roce oslaví pět let své činnosti.
Vítězkou Sanremo Junior CZ se stala 13ti letá Aneta Kalertová z Mníšku pod Brdy, která zazpívala
píseň The Climb od Miley Cyrus. Aneta navštěvuje ZUŠ Řevnice - obor sólový zpěv, jazzový a
popový zpěv u Miriam Bayle. Kromě zpěvu se věnuje současnému a klasickému tanci. Má
zkušenosti v pěveckých soutěžích. Ráda posluchá pop, jazz a muzikálové melodie. Oblíbenými
interprety jsou Lana Del Rey, Beyoncé, Nina Simone, Michael Bublé. Jejich písničky i ráda zpívá.
A jaké jsou její dojmy z večera i celé soutěže?
"Sanremo Junior je pro mě osobně nejlepší pěvecká soutěž pro děti, protože jim nabízí velké
množství zkušeností a zážitků. Například zpívat na pódiu s orchestrem před hvězdnou porotou je pro
mě neuvěřitelné. I když jsem měla trochu trému, tým lidí, kteří s námi spolupracovali mi s tím
hrozně pomohl. Bez nich bych to nedokázala. Výhra Sanremo Junior za ČR je pro mě největší
úspěch v životě a do Itálie se moc těším."
Vítězkou Sanremo Junior SK je pak 12ti letá Lenka Berkešová z Levic, která zazpívala písničku
How Far I’ll Go z filmu Odvážná Vaiana. Lenka navštěvuje ZUŠ Levice - obor zpěv a klavír. Má
zkušenosti s vystupováním na různých akcích. Poslouchá nejvíce pop. Mezi její oblíbené interprety
patří Ariana Grande a Imagine Dragons. Ráda zpívá písničky od Mariky Gombitové, Dary Rolins
nebo Zuzany Smatanové.
"Finálový večer se mi velmi líbil a krásně jsem si ho užila. Porota byla milá a tak jsem ani neměla
moc strach. Z výhry mám obrovskou radost. Teď se těším na natáčení CD a samozřejmě i do
Sanrema."
Obě mladé zpěvačky teď čeká příprava na vystoupení na mezinárodním finále, které se uskuteční
1.května v italském lázeňském městě Sanremo.
V roce 2019 proběhne v Itálii již desátý ročník této mezinárodní pěvecké soutěže pro sólisty, která
dává důraz na šíření hudby a zpěvu mezi mladými jednotlivci a snaží se jim dát možnost okusit
hudbu s odborníky v mezinárodním a multietnickém prostředí. Už to, že zpěváci vystoupí s živým
orchestrem, je na světě téměř unikát.
Kontakt: www.sanremojunior.cz

http://www.aplausin.cz/dramaticke-rozhodovani-o-vitezi-sanremo-junior-meky-zbirka-malemprisel-o-bryle/

Dramatické rozhodování o vítězi Sanremo
Junior: Meky Žbirka málem přišel o brýle!
Byl boj na ostří nože. V Divadle Hybernia se při finálovém galavečeru mladých zpěváků Sanremo
Junior rozhodovalo o vítězi za Českou a Slovenskou republiku a osud 13 adeptů měla ve svých

rukou hvězdná porota. A jak prozradil jeden z jejích členů hudební skladatel a producent Ondřej
Soukup nebylo rozhodování žádnou selankou a prý skoro plály vášně.
„Je to tak. Docela jsme se hádali a Meky Žbirka při diskusi málem přišel o brýle,“ se smíchem
prozradil Ondřej a hned doplnil: „Nebylo jednoduché se shodnout, všichni zúčastnění účinkující,
dvanáct dívek a jeden kluk, byli velice dobří, takže názory se občas rozcházely. Nakonec jsme
se samozřejmě shodli. Jsme lidé rozumní a rozhodli o vítězi z Čech i Slovenska.“
Na mezinárodní finále, které se uskuteční prvního května v divadle Ariston v italském Sanremu se
tedy podívají třináctiletá Aneta Kalertová z Mníšku pod Brdy a o rok mladší Lenka Berkešová ze
slovenského města Levice. Obě vítězky své prvenství, jak jinak, oplakaly slzami radosti a štěstí a
svěřily se, že budou na sobě makat ještě víc, aby se jim splnil sen, být muzikálovými pěnicemi.
„Holky, nebo vlastně mladé dámy, byly opravdu výborné a mě osobně hodně překvapily. Jak
říkal Ondřej, nebylo jednoduché vybrat vítězky, protože v tomhle třetím ročníku se sešla
opravdu dobrá finálová parta. Věřím, že by obě dnešní vítězky mohly uspět i ve květnovém
Grand finále. Uvidíme,“ nechal se slyšet další z porotců Marek Ztracený, kterému souhlasně
přikyvovala Marta Jandová, Helena Vondráčková i další hvězdní porotci.
Sledujte Aplausin na twitter.com/aplausincz @aplausincz a facebook.com/aplausincz

21. 2. 2019 11:45 Autor: sluka
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Novinky
Velké finále Sanremo Junior CZ/SK 2019
Datum: 22.2.2019
Vítězkami velkého finále Sanremo Junior CZ / SK 2019 jsou za Českou republiku Aneta
Kalertová a za Slovensko Lenka Berkešová.
Ve středu 20.února proběhlo v pražském divadle Hybernia finále dětské pěvecké soutěže Sanremo
Junior CZ/SK. Tématem letošního, již 3. ročníku byl film a muzikál. Se slavnými světovými
melodiemi během večera vystoupilo za doprovodu Bon Art Pops Orchestra celkem 10 finalistů
z České republiky a 3 ze Slovenska.
Jejich vystoupení na letošním druhém ročníku hodnotila porota složená z takových osobností, jako
jsou Helena Vondráčková, Miro Žbirka, Marta Jandová, Ondřej Soukup, Tereza Tobiášová (TV
Očko), Janis Sidovský, Katarína Knechtová, Pavel Vítek, Tereza Kavecká, Marek Ztracený,
Miroslav Michálek (Frekvence 1), Miloslav Zýka (Universal Music) a předsedkyně poroty a
výkonná ředitelka Kühnova dětského sboru Michaela Anna Dobrovolná.
Podpořit letošní finalisty přijel z Itálie i poradce pro cestovní ruch a kulturní akce města Sanremo
pan Marco Sarlo , který velmi ocenil nejen všechny talenty, ale i ženský symfonický orchestr Bon
Art Pops Orchestra, který v letošním roce oslaví 5 let své činnosti.
Vítězkou Sanremo Junior CZ se stala 13ti letá Aneta Kalertová z Mníšku pod Brdy, která zazpívala
píseň The Climb od Miley Cyrus. Aneta navštěvuje ZUŠ Řevnice – obor sólový zpěv, jazzový a
popový zpěv u Miriam Bayle. Kromě zpěvu se věnuje současnému a klasickému tanci. Má
zkušenosti v pěveckých soutěžích. Ráda posluchá pop, jazz a muzikálové melodie. Oblíbenými
interprety jsou Lana Del Rey, Beyoncé, Nina Simone, Michael Bublé. Jejich písničky i ráda zpívá.
A jaké jsou její dojmy z večera i celé soutěže?
„Sanremo Junior je pro mě osobně nejlepší pěvecká soutěž pro děti, protože jim nabízí velké
množství zkušeností a zážitků. Například zpívat na pódiu s orchestrem před hvězdnou porotou je
pro mě neuvěřitelné. I když jsem měla trochu trému, tým lidí, kteří s námi spolupracovali mi s tím
hrozně pomohl. Bez nich bych to nedokázala. Výhra Sanremo Junior za ČR je pro mě největší
úspěch v životě a do Itálie se moc těším“

Vítězkou Sanremo Junior SK je pak 12ti letá Lenka Berkešová z Levic, která zazpívala písničku
How Far I’ll Go z filmu Odvážná Vaiana. Lenka navštěvuje ZUŠ Levice – obor zpěv a klavír. Má
zkušenosti s vystupováním na různých akcích. Poslouchá nejvíce pop. Mezi její oblíbené interprety
patří Ariana Grande a Imagine Dragons. Ráda zpívá písničky od Mariky Gombitové, Dary Rolins
nebo Zuzany Smatanové. „Finálový večer se mi velmi líbil a krásně jsem si ho užila. Porota byla
milá a tak jsem ani neměla moc strach. Z výhry mám obrovskou radost. Teď se těším na natáčení
CD a samozřejmě i do Sanrema.”
Obě mladé zpěvačky teď čeká příprava na vystoupení na mezinárodním finále, které se uskuteční
1.května v italském lázeňském městě Sanremo.
Dětská pěvecká soutěž, která byla založena v roce 2009 . Inspirací pro tuto soutěž byl známý
Festival Sanremo, který se již od roku 1951 pořádá každoročně v lázeňském městě Sanremo
v Ligurii. První ročníky pořádal rozhlas, od roku 1955 i televize. Festival byl inspirací pro soutěž
Eurovize. Sanremo Junior stejně jako již zmiňovaný festival se každoročně koná pod záštitou
města Sanremo ve známém divadle Ariston.
Pořadatelem Sanremo Junior je společnost Kismet, která je již dobře známá po celém světě
prostřednictvím GEF – the World Creativity Festival in Schools. Kismet v roce 2019 bude
organizovat již desátý ročník této mezinárodní pěvecké souteže pro sólisty, která dává důraz na
šíření hudby a zpěvu mezi mladými jednotlivci a snaží se jim dát možnost okusit hudbu s odborníky
v mezinárodním a multietnickém prostředí. Už to, že zpěváci vystoupí s živým orchestrem, je na
světě téměř unikát.
Již brzy budou vyhlášeny konkurzy na další, již 4. ročník Sanremo Junior CZ/SK. Sanremo Junior
CZ se koná pod záštitou Italského kulturního institutu.
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Sanremo Junior, scelte le concorrenti per
Praga e Bratislava
La finale si svolgerà il 1 maggio
Roma, 22 Febbraio 2019 - 14:37
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
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Sanremo Junior, scelte le concorrenti per
Praga e Bratislava
Data: 22/02/2019 - Maeci

Aneta Kalertova e Lenka Berkesova rappresenteranno la Repubblica Ceca e la Slovacchia al teatro
Ariston di Sanremo alla finale di Sanremo Junior, uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali
per cantanti solisti tra i 6 e i 15 anni. Le due giovani interpreti, rispettivamente di 13 e 12 anni,
sono state le protagoniste di una serata al teatro Hybernia di Praga, organizzata dalla Moonlight
Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga. A sceglierle tra 13 finalisti, è stata una giuria formata da alcuni tra noti cantanti e artisti
locali e all’evento ha partecipato anche l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Marco
Sarlo.
Sanremo Junior, giunta quest’anno alla decima edizione, nasce su iniziativa della Società Kismet ed
è patrocinata dal comune di Sanremo e dall’UNICEF, per divulgare e valorizzare la musica e il
canto tra i più giovani, mettendoli a contatto con professionisti del settore in un contesto
internazionale. La finale si svolgerà il primo maggio

Sanremo Junior, scelte le concorrenti per
Praga e Bratislava
Approfondimenti
Istituto Italiano Cultura, Praga

ITALIA-REPUBBLICA CECA
Italia-Repubblica Ceca: a Praga finale Sanremo Junior Cz/Sk
Praga, 21 feb 16:17 - (Agenzia Nova) - La ceca Aneta Kalertova e la slovacca Lenka Berkesova
sono le vincitrici della IV edizione di Sanremo Junior per la Repubblica Ceca e la Slovacchia,
concorso internazionale per cantanti solisti di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Come riferisce un
comunicato stampa, le due giovani interpreti sono state selezionate da una giuria formata da alcuni
tra i più noti cantanti e artisti cechi e il primo maggio, in rappresentanza dei rispettivi Paesi,
gareggeranno al teatro Ariston di Sanremo alla finale mondiale di uno tra i più prestigiosi concorsi
internazionali per giovani cantanti solisti, giunto quest’anno alla X edizione. Obiettivo della
manifestazione, nata nel 2009 su iniziativa della Società Kismet e patrocinata dal comune di
Sanremo e dall’Unicef, è di divulgare e valorizzare la musica e il canto tra i più giovani, mettendoli
a contatto con professionisti del settore in un contesto internazionale. I tredici finalisti di Sanremo
Junior Cz/Sk, dieci cechi e tre slovacchi, si sono esibiti ieri sera al teatro Hybernia di Praga con
l’accompagnamento musicale della Bon Art Pops Orchestra. Ospite dell’evento, l’assessore al
Turismo del comune di Sanremo, Marco Sarlo. Il concorso è stato organizzato dalla Moonlight
Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di Praga.
(Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Finale di Sanremo Junior Repubblica Ceca e
Slovacchia 2019, Istituto Italiano di Cultura di
Praga partner
21-02-2019 23:09 - Arte, cultura, turismo

GD - Praga, 21 feb. 19 -. Le cantanti ceca Aneta Kalertova e la slovacca Lenka Berkesova sono le
vincitrici della IV edizione di Sanremo Junior per la Repubblica Ceca e la Slovacchia, concorso
internazionale per cantanti solisti di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Le due giovani interpreti sono
state selezionate da una giuria formata da alcuni tra i più noti cantanti e artisti cechi e il primo
maggio, in rappresentanza dei rispettivi Paesi, gareggeranno al teatro Ariston di Sanremo alla finale
mondiale di uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali per giovani cantanti solisti, giunto
quest’anno alla X edizione.
Obiettivo della manifestazione, nata nel 2009 su iniziativa della Società Kismet e patrocinata dal
comune di Sanremo e dall’UNICEF, è di divulgare e valorizzare la musica e il canto tra i più
giovani, mettendoli a contatto con professionisti del settore in un contesto internazionale.
I tredici finalisti di Sanremo Junior CZ/SK, dieci cechi e tre slovacchi, si sono esibiti al teatro
Hybernia di Praga con l’accompagnamento musicale della Bon Art Pops Orchestra.
Ospite dell’evento è stato l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Marco Sarlo.
Il concorso è stato organizzato dalla Moonlight Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Fonte: Redazione
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Finale di Sanremo Junior Repubblica Ceca e
Slovacchia 2019
21.2.2019 Svetozár Plesník 0 Comments
Praga, 22 febbraio 2019
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga partner dell’evento

La ceca Aneta Kalertova e la slovacca Lenka Berkesova sono le vincitrici della IV edizione di
Sanremo Junior per la Repubblica Ceca e la Slovacchia, concorso internazionale per cantanti solisti

di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Le due Lovani interpreti sono state selezionate da una giuria
formata da alcuni tra i più noti cantanti e artisti cechi e il primo maggio, in rappresentanza dei
rispettivi Paesi, gareggeranno al teatro Ariston di Sanremo alla finale mondiale di uno tra i più
prestigiosi concorsi internazionali per Lovani cantanti solisti, junto quest’anno alla X edizione.
Obiettivo della manifestazione, nata nel 2009 su iniziativa della Società Kismet e patrocinata dal
comune di Sanremo e dall’UNICEF, è di divulgare e valorizzare la musica e il canto tra i più
giovani, mettendoli a contatto noc professionisti del settore in un contesto internazionale.

I tredici finalisti di Sanremo Junior CZ/SK, dieci cechi e tre slovacchi, si sono esibiti ieri sera al
teatro Hybernia di Praga con l’accompagnamento musicale della Bon Art Pops Orchestra. Ospite
dell’evento, l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Marco Sarlo. Il concorso è stato
organizzato dalla Moonlight Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, incollaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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FINALE DI SANREMO JUNIOR REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA
2019: SCELTE LE VINCITRICI
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PRAGA\ aise\ - La ceca Aneta Kalertova e la slovacca Lenka Berkesova sono le vincitrici della
IV edizione di Sanremo Junior per la Repubblica Ceca e la Slovacchia, concorso internazionale
per cantanti solisti di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Le due giovani interpreti sono state
selezionate da una giuria formata da alcuni tra i più noti cantanti e artisti cechi e il primo maggio, in
rappresentanza dei rispettivi Paesi, gareggeranno al teatro Ariston di Sanremo alla finale mondiale
di uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali per giovani cantanti solisti, giunto quest’anno alla
X edizione.
Obiettivo della manifestazione, nata nel 2009 su iniziativa della Società Kismet e patrocinata dal
comune di Sanremo e dall’UNICEF, è di divulgare e valorizzare la musica e il canto tra i più
giovani, mettendoli a contatto con professionisti del settore in un contesto internazionale.
I tredici finalisti di Sanremo Junior CZ/SK, dieci cechi e tre slovacchi, si sono esibiti ieri sera al
teatro Hybernia di Praga con l’accompagnamento musicale della Bon Art Pops Orchestra. Ospite
dell’evento, l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Marco Sarlo. Il concorso è stato
organizzato dalla Moonlight Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. (aise)
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Sanremo Junior, scelte le concorrenti per la
Repubblica Ceca e la Slovacchia
venerdì, 22 febbraio, 2019 in NOTIZIE INFORM
GIOVANI
La finale si svolgerà il primo maggio
PRAGA – Aneta Kalertova e Lenka Berkesova rappresenteranno la Repubblica Ceca e la
Slovacchia al teatro Ariston di Sanremo alla finale di Sanremo Junior, uno tra i più prestigiosi
concorsi internazionali per cantanti solisti tra i 6 e i 15 anni. Le due giovani interpreti,
rispettivamente di 13 e 12 anni, sono state le protagoniste di una serata al teatro Hybernia di Praga,
organizzata dalla Moonlight Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. A sceglierle tra 13 finalisti, è stata una giuria formata da
alcuni tra noti cantanti e artisti locali e all’evento ha partecipato anche l’assessore al Turismo del
comune di Sanremo, Marco Sarlo.
Sanremo Junior, giunta quest’anno alla decima edizione, nasce su iniziativa della Società Kismet ed
è patrocinata dal comune di Sanremo e dall’UNICEF, per divulgare e valorizzare la musica e il
canto tra i più giovani, mettendoli a contatto con professionisti del settore in un contesto
internazionale. La finale si svolgerà il primo maggio. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/finale-di-sanremo-junior-2019-per-repubblica-ceca-e-slovacchia/

Finale di Sanremo Junior 2019 per Repubblica
Ceca e Slovacchia
giovedì, 21 febbraio, 2019 in NOTIZIE INFORM
INIZIATIVDE MUSICALI
Quarta edizione del concorso internazionale per cantanti solisti tra i 6 e i 15 anni

Partner dell’evento l’Istituto Italiano di Cultura di Praga
PRAGA – La ceca Aneta Kalertova e la slovacca Lenka Berkesova sono le vincitrici della IV
edizione di Sanremo Junior per la Repubblica Ceca e la Slovacchia, concorso internazionale per
cantanti solisti di età compresa tra i 6 e i 15 anni.
Le due giovani interpreti sono state selezionate da una giuria formata da alcuni tra i più noti cantanti
e artisti cechi e il primo maggio, in rappresentanza dei rispettivi Paesi, gareggeranno al teatro
Ariston di Sanremo alla finale mondiale di uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali per
giovani cantanti solisti, giunto quest’anno alla X edizione.
Obiettivo della manifestazione, nata nel 2009 su iniziativa della Società Kismet e patrocinata dal
comune di Sanremo e dall’UNICEF, è di divulgare e valorizzare la musica e il canto tra i più
giovani, mettendoli a contatto con professionisti del settore in un contesto internazionale. I tredici
finalisti di Sanremo Junior CZ/SK, dieci cechi e tre slovacchi, si sono esibiti ieri sera al teatro
Hybernia di Praga con l’accompagnamento musicale della Bon Art Pops Orchestra.
Ospite dell’evento, l’assessore al Turismo del comune di Sanremo, Marco Sarlo. Il concorso è stato
organizzato dalla Moonlight Production, s. r. l. & Bon Art Music, SE, in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. (Inform)

http://comunicazioneinform.it/a-praga-la-serata-finale-della-iv-edizione-sanremo-junior-czsk-2019/

A Praga la serata finale della IV edizione
“Sanremo Junior CZ/SK 2019”
martedì, 5 febbraio, 2019 in NOTIZIE INFORM
CONCORSI
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’IIC, è prevista il 20 febbraio. I vincitori
parteciperanno alla X edizione del concorso per giovani cantanti solisti a Sanremo
PRAGA – Si svolgerà mercoledì 20 febbraio a partire dalle ore 18 al Teatro Hybernia di Praga la
serata finale della IV edizione del Festival Internazionale di Canto per giovani solisti “Sanremo
Junior CZ/SK 2019”, organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
Nel corso della serata si esibiranno 10 giovani solisti provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla
Slovacchia, accompagnati dalla Bon Art Pops Orchestra. Una giuria formata da alcuni tra i più noti
cantanti e artisti cechi selezionerà i due vincitori che si recheranno a Sanremo, in Italia, per
competere in uno dei più noti concorsi internazionali per giovani cantanti solisti (di età compresa tra
i 6 e i 15 anni), giunto quest’anno alla X edizione. (Inform)
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Sanremo Junior, scelte le concorrenti per
Praga e Bratislava
22 Febbraio 2019

Aneta Kalertova e Lenka Berkesova rappresenteranno la Repubblica Ceca e la Slovacchia al teatro
Ariston di Sanremo alla finale di Sanremo Junior, uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali
per cantanti solisti tra i 6 e i 15 anni.

https://agenparl.eu/sanremo-junior-scelte-le-concorrenti-per-praga-e-bratislava/

Sanremo Junior, scelte le concorrenti per
Praga e Bratislava
by Redazione Redazione22 Febbraio 2019013
(AGENPARL) – Roma, ven 22 febbraio 2019

Aneta Kalertova e Lenka Berkesova rappresenteranno la Repubblica Ceca e la Slovacchia al teatro
Ariston di Sanremo alla finale di Sanremo Junior, uno tra i più prestigiosi concorsi internazionali
per cantanti solisti tra i 6 e i 15 anni. Le due giovani interpreti, rispettivamente di 13 e 12 anni,…
Fonte/Source: https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/sanremojunior-scelte-le-concorrenti-per-praga-e-bratislava.html

TV
https://ocko.tv/mezinarodni-pevecka-soutez-sanremo-junior-hleda-nove-talenty-p6a/clanek.aspx?c=A180909_204742_ocko-clanky_nhoc

Sanremo Junior CZ/SK zná vítězky! Jsou to
Aneta Kalertová a Lenka Berkešová
8. února 2019 13:26
Finálový večer české a slovenské části mezinárodní pěvecké soutěže Sanremo Junior pdo zpěváky a
zpěvačky ve věku 6 - 15 let proběhl v divadle Hybernia před zraky hvězdné poroty. Ta vybrala jako
nejlepší zpěvačku z České republiky Anetu Kalertovou a ze Slovenska Lenku Berkešovou.

Vítězky souteže Sanremo Junior CZ/SK Aneta Kalertová a Lenka Berkešová s porotkyní Martou
Jandovou
Tématem letošního ročníku byl film a muzikál. Se slavnými světovými melodiemi během večera
vystoupilo za doprovodu Bon Art Pops Orchestra celkem 10 finalistů z České republiky a 3 ze
Slovenska.
Jejich vystoupení na letošním druhém ročníku hodnotila porota složená z takových osobností, jako
jsou Helena Vondráčková, Miro Žbirka, Marta Jandová, Ondřej Soukup, Tereza Tobiášová (TV
Očko), Janis Sidovský, Katarína Knechtová, Pavel Vítek, Tereza Kavecká, Marek Ztracený,
Miroslav Michálek (Frekvence 1), Miloslav Zýka (Universal Music) a předsedkyně poroty a
výkonná ředitelka Kühnova dětského sboru Michaela Anna Dobrovolná.

Hvězdná porota soutěže Sanremo Junior CZ/SK
Podpořit letošní finalisty přijel z Itálie i poradce pro cestovní ruch a kulturní akce města Sanremo
pan Marco Sarlo , který velmi ocenil nejen všechny talenty, ale i ženský symfonický orchestr Bon
Art Pops Orchestra, který v letošním roce oslaví 5 let své činnosti.
Vítězkou Sanremo Junior CZ se stala třináctiletá Aneta Kalertová z Mníšku pod Brdy, která
zazpívala píseň The Climb od Miley Cyrus. Aneta navštěvuje ZUŠ Řevnice - obor sólový zpěv,
jazzový a popový zpěv u Miriam Bayle. Kromě zpěvu se věnuje současnému a klasickému tanci.
Má zkušenosti v pěveckých soutěžích. Ráda posluchá pop, jazz a muzikálové melodie. Oblíbenými
interprety jsou Lana Del Rey, Beyoncé, Nina Simone, Michael Bublé. Jejich písničky i ráda zpívá.

Vítězky souteže Sanremo Junior CZ/SK Aneta Kalertová a Lenka Berkešová s Ondřejem
Soukupem, Helenou Vondráčkovou a Markem Ztraceným
„Sanremo Junior je pro mě osobně nejlepší pěvecká soutěž pro děti, protože jim nabízí velké
množství zkušeností a zážitků. Například zpívat na pódiu s orchestrem před hvězdnou porotou je
pro mě neuvěřitelné. I když jsem měla trochu trému, tým lidí, kteří s námi spolupracovali, mi s tím
hrozně pomohl. Bez nich bych to nedokázala. Výhra Sanremo Junior za ČR je pro mě největší
úspěch v životě a do Itálie se moc těším,“ řekla Aneta po finále.

Vítězkou Sanremo Junior SK je pak dvanáctiletá Lenka Berkešová z Levic, která zazpívala písničku
How Far I’ll Go z filmu Odvážná Vaiana. Lenka navštěvuje ZUŠ Levice - obor zpěv a klavír. Má
zkušenosti s vystupováním na různých akcích. Poslouchá nejvíce pop. Mezi její oblíbené interprety
patří Ariana Grande a Imagine Dragons. Ráda zpívá písničky od Mariky Gombitové, Dary Rolins
nebo Zuzany Smatanové. „Finálový večer se mi velmi líbil a krásně jsem si ho užila. Porota byla
milá a tak jsem ani neměla moc strach. Z výhry mám obrovskou radost. Teď se těším na natáčení
CD a samozřejmě i do Sanrema,” uvedla Lenka.

Finále soutěže Sanremo Junior CZ/SK

Obě mladé zpěvačky teď čeká příprava na vystoupení na mezinárodním finále, které se uskuteční
1.května v italském lázeňském městě Sanremo. Soutěž Sanremo Junior patří mezi nejprestižnější
mezinárodní dětské soutěže pro sólové zpěváky a zpěvačky (pop, rock, jazz, folk, vážná hudba) ve
věku od 6 – 15 let. Od roku 2016 se Sanrema Junior účastní i Česká republika, kterou poprvé
reprezentovala tehdy jedenáctiletá Kristýna Petráková. V roce 2017 pak z Grand finále přivezla
střibro Nela Duchačová. Minulý ročník byl pak velmi úspěšný pro Slovenskou republiku. Margareta
Ondrejková přivezla z Grand finále první místo. Česká finalistka Sofie Fiurášková získala speciální
ocenění poroty.

Pozadu ale nezůstávají ani ti, kteří přímo nezvítězili. Finalisté z minulých ročníků vystoupili na
festivalu Soundtrack Poděbrady 2017, Nela Duchačová ( 2017) a Kristýna Petráková (2016) byly
hosty na narozeninovém koncertu Leony Machálkové. Adélku Řehořovou si vybral Martin Chodur
pro svůj Vánoční koncert. V minulém roce pak získala Kiki Petráková soli v muzikálu Shreck, Petr
Cemper získal po svém finálovém vystoupení v Hybernii roli v muzikálu Noc na Karlštějně. Sofie
Fiurášková ( 2018) a Michaela Mervartová (2017) vystoupili s velkým úspěchem na akci Dance
Divas na Křižíkově fontáně v Praze.

PR servis České tiskové kanceláře

http://www.protext.cz/zprava.php?id=30695&utm_source=rssweb&utm_medium=rss&utm_campai
gn=rsskanaly

Sanremo Junior CZ/SK zná vítěze 2019
Praha 21 února 2019 (PROTEXT)

Finále Sanremo Junior CZ/SK 2019

Vítězkami velkého finále Sanremo Junior CZ / SK 2019 jsou za Českou republiku Aneta
Kalertová a za Slovensko Lenka Berkešová.
Ve středu 20.února proběhlo v pražském divadle Hybernia finále dětské pěvecké soutěže
Sanremo Junior CZ/SK. Tématem letošního, již 3. ročníku byl film a muzikál. Se slavnými
světovými melodiemi během večera vystoupilo za doprovodu Bon Art Pops Orchestra celkem
10 finalistů z České republiky a tři ze Slovenska.

Jejich vystoupení na letošním druhém ročníku hodnotila porota složená z takových osobností, jako
jsou Helena Vondráčková, Miro Žbirka, Marta Jandová, Ondřej Soukup, Tereza Tobiášová (TV
Očko), Janis Sidovský, Katarína Knechtová, Pavel Vítek, Tereza Kavecká, Marek Ztracený,
Miroslav Michálek (Frekvence 1), Miloslav Zýka (Universal Music) a předsedkyně poroty a
výkonná ředitelka Kühnova dětského sboru Michaela Anna Dobrovolná.
Podpořit letošní finalisty přijel z Itálie i poradce pro cestovní ruch a kulturní akce města Sanremo
pan Marco Sarlo, který velmi ocenil nejen všechny talenty, ale i ženský symfonický orchestr Bon
Art Pops Orchestra, který v letošním roce oslaví pět let své činnosti.
Vítězkou Sanremo Junior CZ se stala 13ti letá Aneta Kalertová z Mníšku pod Brdy, která zazpívala
píseň The Climb od Miley Cyrus. Aneta navštěvuje ZUŠ Řevnice - obor sólový zpěv, jazzový a
popový zpěv u Miriam Bayle. Kromě zpěvu se věnuje současnému a klasickému tanci. Má
zkušenosti v pěveckých soutěžích. Ráda posluchá pop, jazz a muzikálové melodie. Oblíbenými
interprety jsou Lana Del Rey, Beyoncé, Nina Simone, Michael Bublé. Jejich písničky i ráda zpívá.
A jaké jsou její dojmy z večera i celé soutěže?
"Sanremo Junior je pro mě osobně nejlepší pěvecká soutěž pro děti, protože jim nabízí velké
množství zkušeností a zážitků. Například zpívat na pódiu s orchestrem před hvězdnou porotou je pro
mě neuvěřitelné. I když jsem měla trochu trému, tým lidí, kteří s námi spolupracovali mi s tím
hrozně pomohl. Bez nich bych to nedokázala. Výhra Sanremo Junior za ČR je pro mě největší
úspěch v životě a do Itálie se moc těším."
Vítězkou Sanremo Junior SK je pak 12ti letá Lenka Berkešová z Levic, která zazpívala písničku
How Far I’ll Go z filmu Odvážná Vaiana. Lenka navštěvuje ZUŠ Levice - obor zpěv a klavír. Má
zkušenosti s vystupováním na různých akcích. Poslouchá nejvíce pop. Mezi její oblíbené interprety
patří Ariana Grande a Imagine Dragons. Ráda zpívá písničky od Mariky Gombitové, Dary Rolins
nebo Zuzany Smatanové.
"Finálový večer se mi velmi líbil a krásně jsem si ho užila. Porota byla milá a tak jsem ani neměla
moc strach. Z výhry mám obrovskou radost. Teď se těším na natáčení CD a samozřejmě i do
Sanrema."
Obě mladé zpěvačky teď čeká příprava na vystoupení na mezinárodním finále, které se uskuteční
1.května v italském lázeňském městě Sanremo.
V roce 2019 proběhne v Itálii již desátý ročník této mezinárodní pěvecké soutěže pro sólisty, která
dává důraz na šíření hudby a zpěvu mezi mladými jednotlivci a snaží se jim dát možnost okusit
hudbu s odborníky v mezinárodním a multietnickém prostředí. Už to, že zpěváci vystoupí s živým
orchestrem, je na světě téměř unikát.
Kontakt: www.sanremojunior.cz

http://www.aplausin.cz/dramaticke-rozhodovani-o-vitezi-sanremo-junior-meky-zbirka-malemprisel-o-bryle/

Dramatické rozhodování o vítězi Sanremo
Junior: Meky Žbirka málem přišel o brýle!
Byl boj na ostří nože. V Divadle Hybernia se při finálovém galavečeru mladých zpěváků Sanremo
Junior rozhodovalo o vítězi za Českou a Slovenskou republiku a osud 13 adeptů měla ve svých

rukou hvězdná porota. A jak prozradil jeden z jejích členů hudební skladatel a producent Ondřej
Soukup nebylo rozhodování žádnou selankou a prý skoro plály vášně.
„Je to tak. Docela jsme se hádali a Meky Žbirka při diskusi málem přišel o brýle,“ se smíchem
prozradil Ondřej a hned doplnil: „Nebylo jednoduché se shodnout, všichni zúčastnění účinkující,
dvanáct dívek a jeden kluk, byli velice dobří, takže názory se občas rozcházely. Nakonec jsme
se samozřejmě shodli. Jsme lidé rozumní a rozhodli o vítězi z Čech i Slovenska.“
Na mezinárodní finále, které se uskuteční prvního května v divadle Ariston v italském Sanremu se
tedy podívají třináctiletá Aneta Kalertová z Mníšku pod Brdy a o rok mladší Lenka Berkešová ze
slovenského města Levice. Obě vítězky své prvenství, jak jinak, oplakaly slzami radosti a štěstí a
svěřily se, že budou na sobě makat ještě víc, aby se jim splnil sen, být muzikálovými pěnicemi.
„Holky, nebo vlastně mladé dámy, byly opravdu výborné a mě osobně hodně překvapily. Jak
říkal Ondřej, nebylo jednoduché vybrat vítězky, protože v tomhle třetím ročníku se sešla
opravdu dobrá finálová parta. Věřím, že by obě dnešní vítězky mohly uspět i ve květnovém
Grand finále. Uvidíme,“ nechal se slyšet další z porotců Marek Ztracený, kterému souhlasně
přikyvovala Marta Jandová, Helena Vondráčková i další hvězdní porotci.
Sledujte Aplausin na twitter.com/aplausincz @aplausincz a facebook.com/aplausincz

21. 2. 2019 11:45 Autor: sluka

•
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Novinky
Velké finále Sanremo Junior CZ/SK 2019
Datum: 22.2.2019
Vítězkami velkého finále Sanremo Junior CZ / SK 2019 jsou za Českou republiku Aneta
Kalertová a za Slovensko Lenka Berkešová.
Ve středu 20.února proběhlo v pražském divadle Hybernia finále dětské pěvecké soutěže Sanremo
Junior CZ/SK. Tématem letošního, již 3. ročníku byl film a muzikál. Se slavnými světovými
melodiemi během večera vystoupilo za doprovodu Bon Art Pops Orchestra celkem 10 finalistů
z České republiky a 3 ze Slovenska.
Jejich vystoupení na letošním druhém ročníku hodnotila porota složená z takových osobností, jako
jsou Helena Vondráčková, Miro Žbirka, Marta Jandová, Ondřej Soukup, Tereza Tobiášová (TV
Očko), Janis Sidovský, Katarína Knechtová, Pavel Vítek, Tereza Kavecká, Marek Ztracený,
Miroslav Michálek (Frekvence 1), Miloslav Zýka (Universal Music) a předsedkyně poroty a
výkonná ředitelka Kühnova dětského sboru Michaela Anna Dobrovolná.
Podpořit letošní finalisty přijel z Itálie i poradce pro cestovní ruch a kulturní akce města Sanremo
pan Marco Sarlo , který velmi ocenil nejen všechny talenty, ale i ženský symfonický orchestr Bon
Art Pops Orchestra, který v letošním roce oslaví 5 let své činnosti.
Vítězkou Sanremo Junior CZ se stala 13ti letá Aneta Kalertová z Mníšku pod Brdy, která zazpívala
píseň The Climb od Miley Cyrus. Aneta navštěvuje ZUŠ Řevnice – obor sólový zpěv, jazzový a
popový zpěv u Miriam Bayle. Kromě zpěvu se věnuje současnému a klasickému tanci. Má
zkušenosti v pěveckých soutěžích. Ráda posluchá pop, jazz a muzikálové melodie. Oblíbenými
interprety jsou Lana Del Rey, Beyoncé, Nina Simone, Michael Bublé. Jejich písničky i ráda zpívá.
A jaké jsou její dojmy z večera i celé soutěže?
„Sanremo Junior je pro mě osobně nejlepší pěvecká soutěž pro děti, protože jim nabízí velké
množství zkušeností a zážitků. Například zpívat na pódiu s orchestrem před hvězdnou porotou je
pro mě neuvěřitelné. I když jsem měla trochu trému, tým lidí, kteří s námi spolupracovali mi s tím
hrozně pomohl. Bez nich bych to nedokázala. Výhra Sanremo Junior za ČR je pro mě největší
úspěch v životě a do Itálie se moc těším“

Vítězkou Sanremo Junior SK je pak 12ti letá Lenka Berkešová z Levic, která zazpívala písničku
How Far I’ll Go z filmu Odvážná Vaiana. Lenka navštěvuje ZUŠ Levice – obor zpěv a klavír. Má
zkušenosti s vystupováním na různých akcích. Poslouchá nejvíce pop. Mezi její oblíbené interprety
patří Ariana Grande a Imagine Dragons. Ráda zpívá písničky od Mariky Gombitové, Dary Rolins
nebo Zuzany Smatanové. „Finálový večer se mi velmi líbil a krásně jsem si ho užila. Porota byla
milá a tak jsem ani neměla moc strach. Z výhry mám obrovskou radost. Teď se těším na natáčení
CD a samozřejmě i do Sanrema.”
Obě mladé zpěvačky teď čeká příprava na vystoupení na mezinárodním finále, které se uskuteční
1.května v italském lázeňském městě Sanremo.
Dětská pěvecká soutěž, která byla založena v roce 2009 . Inspirací pro tuto soutěž byl známý
Festival Sanremo, který se již od roku 1951 pořádá každoročně v lázeňském městě Sanremo
v Ligurii. První ročníky pořádal rozhlas, od roku 1955 i televize. Festival byl inspirací pro soutěž
Eurovize. Sanremo Junior stejně jako již zmiňovaný festival se každoročně koná pod záštitou
města Sanremo ve známém divadle Ariston.
Pořadatelem Sanremo Junior je společnost Kismet, která je již dobře známá po celém světě
prostřednictvím GEF – the World Creativity Festival in Schools. Kismet v roce 2019 bude
organizovat již desátý ročník této mezinárodní pěvecké souteže pro sólisty, která dává důraz na
šíření hudby a zpěvu mezi mladými jednotlivci a snaží se jim dát možnost okusit hudbu s odborníky
v mezinárodním a multietnickém prostředí. Už to, že zpěváci vystoupí s živým orchestrem, je na
světě téměř unikát.
Již brzy budou vyhlášeny konkurzy na další, již 4. ročník Sanremo Junior CZ/SK. Sanremo Junior
CZ se koná pod záštitou Italského kulturního institutu.
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Cultura Italiana e Diplomazia

Sanremo Junior, scelte le concorrenti per
Praga e Bratislava
La finale si svolgerà il 1 maggio
Roma, 22 Febbraio 2019 - 14:37
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