
 

 

RAZPIS 
--------------------------------------------- 

DRUŽINSKI DO RE MI 
 

17. julija 2021 ob 18.00 na festivalu Europa Cantat 2021 
Rok za prijave: 31. 5. 2021 
-------------------------------- 

 
Na dogodku Europa Cantat 2021, ki bo v Ljubljani združil zborovske navdušence, bodo poleg 
izobraževalnih vsebin in koncertov potekale tudi nekatere zanimivosti. Ena izmed njih bo 
tudi koncert Družinski DO RE MI. 
To je priložnost za vse, ki tradicionalno ali priložnostno prepevate s svojo družino in sorodniki 
– otroci, starši, dedki in babice, tete in strici, bratje in sestre, bratranci, sestrične … Oder bo 
samo vaš. Izbrali bomo do 10 zasedb – vsaka se bo predstavila z dvema skladbama, 
dobrodošli pa so prav vsi glasbeni stili. 
 
VSEBINSKI POGOJI: 

- vsaka zasedba zapoje dve skladbi po lastnem izboru, 
- dovoljeni oz. zaželeni so vsi stili z instrumentalno spremljavo ali brez nje. 

 
PRIJAVA IN PRILOGE K PRIJAVI: 
Nastopajoči izpolnijo spletno prijavnico, v katero vnesejo podatke za stik, naslov zasedbe, število 
nastopajočih, prijavljen program in tehnične zahteve. Spletno prijavnico najdete na spletni povezavi 
https://form.jotform.com/211223501430334 in jo pošljete najpozneje do 31. maja 2021. 

- Prijavnici je treba priložiti 1–2 posnetka vaše pevske zasedbe iz leta 2020 ali 2021 z 
izvedbo katerihkoli skladb, na osnovi katerih bo narejen izbor.  

- Pošljete lahko spletno povezavo do posnetka ali pa priponko v formatu mp3 ali mp4.   
- Velikost datoteke v primeru priponke: 100 MB (vsak posnetek največ dolžine 3 min).  

IZBOR NASTOPAJOČIH ZASEDB: 
- Posebna strokovna komisija festivala bo na osnovi videoposnetkov izbrala največ 10 

nastopajočih zasedb, ki se bodo predstavile na koncertu. 
- O izboru bodo zasedbe obveščene najpozneje do 10. junija 2021. 

 
KONCERT: 

- Koncert bo potekal na prostem, in sicer na odprtem odru na Novem trgu v Ljubljani. 



 

 

 
OSTALI POGOJI: 

- Vsaka nastopajoča zasedba si zagotovi lasten prevoz, organizator pa poskrbi za 
tehnično izvedbo koncerta, malico za nastopajoče in brezplačne vstopnice za enega 
od koncertov festivala. 

- Zaradi izvedbe na prostem bo vsaka pevska zasedba ozvočena. 
- Za morebitno instrumentalno spremljavo bo na voljo klavinova, ostale instrumente 

priskrbijo nastopajoči.  
- Če bo za nastop obvezno testiranje, ga organizira in plača organizator. 

 


