RAZPISNI OBRAZEC 2018/2019

B – komorne skupine
Slovenska cesta 11, 1000 Ljubljana
Tel. 01/426-84-71, 041/730-430 fax: 01/426-84-72
www.gml-drustvo.si, gml.drustvo@siol.net

Prejeto dne:
Št. vloge:

Na razpis se lahko prijavijo mladi glasbeniki, ki se izobražujejo v glasbenih šolah, srednjih glasbenih šolah, konservatorijih, na Akademiji za
glasbo v Ljubljani, učenci slovenskih glasbenih šol v zamejstvu, slovenski državljani, ki študirajo na visokih šolah v tujini, in zasebniki, državljani
Republike Slovenije.
Starostna omejitev: inštrumentalisti in skladatelji do 25-ega leta, pevci do 30-ega leta, dodiplomski in podiplomski študentje.
Izpolnite razpisni obrazec in ga podpišite. Prilog k obrazcem ne sprejemamo. Podpis mentorja in podpis staršev mladoletnih
prijaviteljev je obvezen. Komisija nepopolno izpolnjenih obrazcev ne bo obravnavala.
Vse kandidate bomo o rezultatih izbora pisno obvestili. Pridržujemo si pravico do spremembe terminov in prizorišč.

Izpolni vodja komorne skupine:

Ime komorne skupine

IME IN PRIIMEK:
STALNO BIVALIŠČE:

šola / ustanova

POŠTA:

mentor komorne skupine
ZASEDBA:

NASLOV za obveščanje:

ime in priimek

inštrument

Pošta:
E-pošta:
TEL. ŠTEVILKA ( mobilna):

V sezoni, ki mineva, smo imeli GML koncert

DA

NE

V CIKLU:
DNE:

ŽELIMO NASTOPITI (označi):

oktobra

novembra

decembra

marca

aprila

kadarkoli

februarja

januarja

Datum, ki mi nikakor ne odgovarja:
s sporedom do 30’ čiste glasbe (1/2 koncerta)
s sporedom do 50’ čiste glasbe (celovečerni koncert)

Glasba na vodi - ozvočeni koncerti na ploveči ladjici po Ljubljanici od Prulskega do Mesarskega mostu in nazaj

(označite vse termine, ki vam ustrezajo):

28.6.2018

2.7.2018

12.7.2018

19.7.2018

26.7.2018

Razpisni program: raznolik, popularen, lahkotnejši najmanj 30 minutni program. Predviden je manjši honorar.

V okviru možnosti bomo želje upoštevali. Komisija se lahko v izrednih primerih odloči, da komorni skupini dodeli celovečerni koncert.

KRAJŠA BIOGRAFIJA GLASBENEGA ŠTUDIJA KOMORNE SKUPINE:
(v alinejah)

POMEMBNEJŠI DOSEŽKI, NAGRADE, NASTOPI KOMORNE SKUPINE od leta 2013
dalje: (v alinejah)

OKVIRNI KONCERTNI SPORED KOMORNE SKUPINE:
!!! ZAŽELENA JE SKLADBA SLOVENSKEGA SKLADATELJA!!!
(v alinejah)

OBVEZNE PRILOGE: VSAK ČLAN komorne skupine naj k temu obrazcu (ki ga izpolni vodja skupine ali
prijavitelj) priloži:
- PRILOGO K OBRAZCU B
Spodaj podpisani dovoljujem morebitno fotografiranje in snemanje koncerta.

Podpis prijavitelja / vodje skupine

Podpis staršev za prijavitelje, mlajše od 18 let

Podpis mentorja:

