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RAZPIS KONCERTOV ZA SEZONO 2018/2019
Do srede, 9. maja 2018,
sprejemamo pisne prijave samo na naših obrazcih:
- obrazec A: za koncert solo
- obrazec B: za koncert s komorno skupino
Obvezna priloga za komorne skupine je zvočni posnetek (10 minut).

Obrazce in datume razpisanih koncertov dobite na www.gml-drustvo.si in v pisarni GML
(Slovenska cesta 11, Ljubljana / I. nadstropje).
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 (dodiplomski in podiplomski študentje):
- inštrumentalisti in skladatelji do 25. leta
- pevci do 30. leta
.
Izpolnjene in podpisane obrazce pošljite do 9. maja 2018 (datum poštnega žiga)
na naslov: Glasbena mladina ljubljanska, Slovenska cesta 11, 1000 Ljubljana.

Podpis mentorja in podpis staršev mladoletnih prijaviteljev je obvezen.
Nepopolno izpolnjeni ali prepozno oddani obrazci ne bodo obravnavani.
Prilog k obrazcem ne sprejemamo.

Vse kandidate bomo o rezultatih izbora pisno obvestili.
Pridržujemo si pravico do spremembe terminov in prizorišč.

Datum zaključka razpisa je dokončen. Podaljšanja ne bo.
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Termini razpisanih koncertov:
MLADI MLADIM
Klub Cankarjevega doma in Slovenska filharmonija - dvorana Slavka Osterca, ob 19.30
ponedeljek, 15.10.2018, recital/komorni koncert - Klub CD
sreda, 12.12.2018, pevski recital - Slovenska filharmonija, dvorana Slavka Osterca
sreda, 20.3.2019, avtorski večer dveh mladih skladateljev - Klub CD

OB KLAVIRJU
Slovenska filharmonija, dvorana Slavka Osterca, ob 19.30
(cikel klavirskih rectalov)

sreda, 28.11.2018, torek, 22.1.2019, torek, 19.2.2019, sreda, 3.4.2019

ZVOKI MLADIH V UNIONU in ŠTUDENT–PROFESOR
Grand hotel Union, Modri salon, ob 19.30
(cikel recitalov/komornih koncertov)

november 2018, december 2018, februar 2019, april 2019

PRISLUHNIMO V OPERI (brez klavirja)
SNG Opera in balet Ljubljana, Orfejev salon ob 19.30
(cikel recitalov/komornih koncertov)

ponedeljek, 19.11.2018, ponedeljek, 3.12.2018, ponedeljek, 18.2.2019

DOBIMO SE NA MAGISTRATU
Magistrat, Rdeča dvorana , ob 19.30
(cikel recitalov/komornih koncertov)

ponedeljek, 12.11.2018, ponedeljek, 11.2.2019, ponedeljek, 4.3.2019, ponedeljek, 1.4.2019

GLASBENI SAMOVAR
Ruski center znanosti in kulture, ob 19.30
(cikel recitalov/komornih koncertov)

četrtek, 17.1.2019, četrtek, 14.2.2019, četrtek, 4.4.2019
__________________________________________________________________________________

GLASBA NA VODI v sodelovanju s Turizmom Ljubljana
(ozvočeni koncerti na ploveči ladjici po Ljubljanici od Prulskega do Mesarskega mostu in nazaj)
Razpisni program:
- raznolik, popularen, lahkotnejši najmanj 30 minutni program
Predviden je manjši honorar.
Termini koncertov:

•
•
•
•
•

četrtek, 28.06.2018, ob 19.00
ponedeljek, 02.07.2018, ob 19.00
četrtek, 12.07.2018, ob 19.00
četrtek, 19.07.2018, ob 19.00
četrtek, 26.07.2018, ob 19.00

