Razpis za GlasBazar
Razpis za nacionalne organizacije, ki se želijo predstaviti na festivalu Europa Cantat 2021 v Ljubljani.

Na preteklih festivalih Europa Cantat so nekatere nacionalne zborovske zveze razvile tako imenovane
nacionalne hiše. Zamisel jim je pomagala uresničevati idejo o promociji njihovega dela, zborovske
dejavnosti in glasbe v njihovih državah, in privabiti nove goste in udeležence. Postale so kar svojevrsten
samostojen del festivala. Ker pa je bilo interesa vedno več, je bilo treba zasnovati nov koncept.
Festival pa tokrat ponuja prenovljeno različico, s prav tako prenovljenim imenom: GlasBazar. K
sodelovanju vabimo nacionalne hiše, ki želijo pritegniti nove goste in udeležence festivala in poskrbeti,
da bo njihov program privlačen za mednarodno občinstvo. S tem bo GlasBazar lahko postal uradni del
festivala, objavljen tudi v programski knjižici.
GlasBazar bo potekal od 17. do 24. julija
2021 na dveh lokacijah, ki sta od glavnega
zunanjega festivalskega odra oddaljeni le
pet minut hoje.
Za vse zainteresirane smo pripravili do
3 možnosti predstavitev:

(paket A) Rezervacija stojnice na
GlasBazarju v okviru EXPA v Cankarjevem
domu: vsako popoldne lahko ljudi povabite
k stojnici, jim ponudite kulinarične dobrote
iz vaše države, predstavite vaš glasbeni
repertoar, pripravite kratek nastop na
Glasbenem EXPU in še veliko več.
ZEMLJEVID: Glavni oder, Cankarjev dom, Mestni muzej


(paket B) Rezervacija enega popoldanskega termina na festivalu za predstavitve, koncert in
sprejem v Mestnem muzeju Ljubljana. Popoldne lahko prilagodite svojim željam z nastopi,
delavnicami in/ali sprejemom (s cateringom, ki se obračuna ločeno).



(paket C) kombinacija paketa A + B.

Lokaciji:
 Stojnice GlasBazar (paket A):
Cankarjev dom (sedež festivala), v okviru glasbenega EXPA,
 popoldanske predstavitve nacionalnih organizacij (paket B):
Mestni muzej Ljubljana.

CANKARJEV DOM
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 se nahajajo tudi
trgovski center, parkirna hiša,
bankomat, gostinski lokali itd.

MESTNI MUZEJ
V Mestnem muzeju se bo lahko z izvedbo svojega programa vsako popoldne predstavila ena
nacionalna organizacija. Na voljo so dvorana, koncertni atrij in manjši prostor za pogostitev.

Ponujamo vam:
1. PAKET A (stojnica GlasBazar, 17.–24. julij 2021, Cankarjev dom):
STORITEV

CENA










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

350 €

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

Vse cene vključujejo DDV.

2. PAKET B (nacionalno popoldne, en termin v času festivala,
13:00–18:00, Mestni muzej Ljubljana)
STORITEV
 Dvorana za 80 ljudi (tehnična podpora, mikrofoni, projektor …)
 Koncertni atrij (100m2)
 Prostor za pogostitev (največ 50 oseb/m2)*
 Klavir

CENA

450 €/popoldne

* Pogostitev ni vključena v ceno.

Vse cene vključujejo DDV.

3. PAKET C (kombinacija paketa A in paketa B)
STORITEV

CENA

Paketa A + B

800 €
Vse cene vključujejo DDV.

4. DODATNA PONUDBA
STORITEV
DODATNA AKREDITACIJA (PAKET A)*
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

CENA
95 €
11 €/obrok

590 €
370 €
210 €

50 €
80 €
150 €
300 €

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)
 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)

60 €
20 €
70 €
100 €
160 €
200 €
590 €
370 €
210 €

* Dodatna akreditacija (v okviru paketa A ) omogoča 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, to
ustrezno označite v prijavnem obrazcu.
*** Oblikovanje objave ni vključeno v ceno (ponudnik sam pripravi vsebino).

Vse cene vključujejo DDV.

Seznam vseh sodelujočih nacionalnih organizacij 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 agencija Palma, ki je
uradna turistična agencija festivala. Rezervacijo nastanitve lahko opravite prek naslednjega spletnega
mesta: https://www.palma-travel.eu/europa-cantat-ljubljana-2021/za-obiskovalce-iz-slovenije/#

PRIJAVITE SE ZDAJ!
Prijava za sodelovanje na razstavi GlasBazar je odprta od marca 2021 do 31. maja
2021.
Za prijavo kliknite TUKAJ.
Za dodatne informacije v povezavi z razstavo GlasBazar smo vam na voljo prek
e‑naslova: voxbazaar@ecljubljana2021.si

