
 

RAZPIS ZA 11. FESTIVAL ACAPPELLA SKUPIN 
ŽALEC, 4. oktober 2013 

Termin festivala: 
Festival bo v petek,  4. oktobra 2013 ob 19.30  
 
Izvajalci: 
Udeležijo se ga lahko odrasle ženske, moške ali mešane pevske skupine iz Slovenije in tujine. Skupine imajo 
lahko do 4 do 10 članov. 
 
Novost: Prosti nastop. Skupine lahko nastopijo v prostem nastopu med zasedanjem žirije. 
 
Sporedi:  
Vsaka skupina naj prijavi 3 – 4 tekmovalne skladbe. Število izvedenih skladb bo odvisno od števila prijavlje-
nih skupin. Pri treh skladbah naj skupno trajanje čiste glasbe ne presega 10 minut, pri štirih pa 15 minut.  
Časovno omejitev dosledno spoštujte, saj lahko komisija v primeru kršitve skupini odvzame točke. 
Skladbe oz. aranžmaji naj bodo pop-jazz zvrsti, izvedbe bodo izključno Acappella na ozvočenje. Obvezno je 
uvrstiti vsaj eno skladbo iz države, od koder skupina prihaja (lahko tudi lastno skladbo). 
Prosti nastop je predviden 15min na eno skupino, točen čas bo znan po prejetju prijav. 
 
Izbor skupin: 
Strokovni svet bo na osnovi prijav in poslušanja posnetkov izbral največ 10 skupin v tekmovalnem in 3 sku-
pine v prostem nastopu. 
 
Nagrade: 
Na tekmovalnem koncertu bomo podelili: 
- tri nagrade strokovne žirije, prva nagrada je denarna - 500,00 € 
- tri nagrade publike, prva nagrada je denarna - 300,00 € 
Organizator si pridržuje pravico do podelitve posebnih priznanj, če se na osnovi zanimivih skupin oz. izvedb 
tako odloči žirija. 
 
Snemanje: 
Festival bo za potrebe organizatorja v celoti avdio in video posnet. 
 
Prijave: 
PRIJAVNICA: pošljite jo do 2. septembra 2013 v elektronski obliki na naslov: 
festival.sredi.zvezd@gmail.com,  ali po pošti: KUD Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec 
PRILOGE (poslati v elektronski obliki do 13. septembra 2013): 
- zvočni posnetek (za nove skupine), 
- opis dela skupine v zadnjem letu (kratek opis, do 8 vrstic), 
- gradivo za predstavitev skupine (8 - 10 tipkanih vrstic), 
- 2 sliki v elektronski obliki (JPG, TIFF), 
- en izvod partitur predloženega sporeda (avtorske pravice uredite sami!) lahko v *.pdf ali po e-pošti na: 
KUD Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec 
Obvestilo o odločitvi strokovnega sveta o izboru bodo vse skupine prejele do 9. septembra 2013. 
 
Stroški izvedbe: 
Stroške prevozov si krijejo skupine same, stroške tehnične izvedbe in pogostitve pa organizator. Vse skupi-
ne prejmejo priznanje za sodelovanje na festivalu. 
 


