Glasbeni Expo razpis
Razpis za založnike, organizatorje festivalov, tekmovanj in ostale, ki se želijo predstaviti na
festival Europa Cantat 2021 v Ljubljani.

Festival Europa Cantat ponuja edinstven kulturno-izobraževalni program. Raznovrstno ateljejsko in
koncertno dogajanje bodo tokrat popestrili spremljevalni projekti: slavnostno odprtje festivala,
Glasbeni Expo, Zborovska fotopromenada, Pojoči domovi, Družinski DO RE MI, Ko boš prišla na led –
Sing and Skate, Veliki finale in Unlock Ljubljana.
V okviru bogatega festivalskega programa organizatorji ponujamo tudi razstavni prostor Glasbeni Expo.
Založniki zborovske glasbe, organizatorji zborovskih tekmovanj, organizatorji festivalov in ostali
partnerji bodo tako imeli enkratno priložnost, da se predstavijo mednarodni svetovni zborovski
javnosti.
Program bo potekal od 17. 7. do 24. 7. 2021 med 13:00 in 19:30 v 1. preddverju Cankarjevega doma
(Prešernova cesta 10, Ljubljana), ki je od glavnega zunanjega festivalskega odra oddaljen le pet minut
hoje.

Cankarjev dom bo sedež festivala Europa Cantat,
kjer bodo potekali popoldanski in večerni koncerti. V
prostorih, kjer se bodo med drugim nahajale
festivalske pisarne, bo poskrbljeno tudi za prehrano
udeležencev festivala.
Prostor je klimatiziran in varovan. V neposredni bližini
so tudi trgovski center, parkirna hiša, bankomat,
gostinski lokali itd.

Ponujamo vam:
1. OSNOVNI PAKET (Glasbeni Expo 17.–24. 7. 2021):
STORITEV











Akreditacija za 1 osebo
Razstavni prostor 3 x 2 m*
2 x miza (120 x 75 cm)
2 x stol
Wi-Fi
Električni priključek
1 x Reading Session na programu PULSE (60 min)**
15-minutna predstavitev na odru Mini Glasbeni Expo
Festivalska vrečka s festivalsko brošuro in pesmarico
Prost dostop do festivalskih dogodkov***

CENA

350 €

* Razstavni prostor brez pregradnih sten.
** Število je omejeno.
*** Z akreditacijo je omogočen brezplačen vstop na vsa festivalska prizorišča (za nekatere koncerte bo vstopnice treba
rezervirati vnaprej).

Vse cene vključujejo DDV.

2. DODATNA PONUDBA



STORITEV
Dodatna akreditacija Glasbeni Expo*
Prehrana**

OGLAŠEVANJE
Oglaševanje v festivalski brošuri
 1 stran (A5)
 ½ strani (A5)
 ¼ strani (A5)
Oglaševanje na družbenih omrežjih
Facebook (11.600 sledilcev)***
 1 objava na Facebooku (z označbami in ključniki)
 1 objava na Facebooku + 1 story na Facebooku
 2 objavi na Facebooku + 2 storyja na Facebooku
 4 objave na Facebooku + 4 storyji na Facebooku
Instagram (2.060 sledilcev)***
 1 objava na Instagramu
 1 story na Instagramu
 1 objava na Instagramu + 1 story na Instagramu
 1 objava na Instagramu + 3 storyji na Instagramu
 2 objavi na Instagramu + 3 storyji na Instagramu
 3 objave na Instagramu + 3 storyji na Instagramu
Ostale možnosti oglaševanja
 Letak v festivalskih vrečkah za udeležence (razstavljavec poskrbi za
oblikovanje, tisk in dostavo letakov)

CENA
95 €
11 €/obrok

590 €
370 €
210 €

50 €
80 €
150 €
300 €
60 €
20 €
70 €
100 €
160 €
200 €
450 €




Letak v festivalskih vrečkah za zborovodje, dirigente in VIP-osebje
(razstavljavec poskrbi za oblikovanje, tisk in dostavo letakov)
Obvestilo v festivalskem e-novičniku (e-sporočila, 5.000 naročnikov)

210 €
250 €

* Dodatna akreditacija omogoča vstop na Glasbeni Expo, prost vstop na festivalska prizorišča ter vključuje festivalsko
brošuro in pesmarico.
** V okviru festivala bo organizirana tudi prehrana, in sicer kosilo in večerja. Če bi se želeli naročiti na katerega od
obrokov, nam to, prosim, sporočite.
*** Oblikovanje objave ni vključeno v ceno (ponudnik sam pripravi vsebino).

Vse cene vključujejo DDV.

3. READING SESSION
Vsem prijavljenim razstavljalcem na Glasbeni Expo ponujamo možnost sodelovanja v programu PULSE.
Na voljo boste imeli Reading session (60 min), kjer boste lahko zborovodjem, skladateljem, glasbenim
pedagogom in ostalim udeležencem predstavili svoje izdaje. Vse stroške, ki bi nastali za potrebe
izvedbe predstavitve Reading session (pevci, inštumentalisti, notna gradiva, zborovodje), je dolžan
zagotoviti in pokriti razstavljalec.
Število Reading session-ov v programu PULSE je omejeno. Razstavljalci lahko prijavijo en Reading
session. Glasbena komisija bo med zbranimi prijavami izbrala programsko najustreznejše.

Prijava na Reading session je obvezna, in sicer najpozneje do 31. maja 2021 preko prijave na
Glasbeni Expo.

4. OSTALO
Vsak razstavljalec je dolžan poskrbeti za davčno blagajno. Če ponujate možnost plačila z bančno
kartico, ste dolžni zagotoviti tudi bančni terminal.
Seznam vseh razstavljalcev bo objavljen v mesecu maju na spletni strani festivala Europa Cantat 2021.

5. NASTANITEV
Za nastanitve in prevoz vseh sodelujočih na festivalu Europa Cantat 2021 skrbi uradna turistična
agencija festivala – Palma. Rezervacijo nastanitve lahko opravite na spletni strani: https://www.palmatravel.eu/europa-cantat-ljubljana-2021/za-obiskovalce-iz-slovenije/#

PRIJAVITE SE ZDAJ!
Prijava za sodelovanje na razstavi Glasbeni Expo je odprta od 15. decembra 2020 do
31. maja 2021.
Za prijavo KLIKNITE TUKAJ!
Za dodatne informacije v povezavi z razstavo Glasbeni Expo smo vam na voljo prek enaslova: musicexpo@ecljubljana2021.si

