JAVNI SKLAD REPUBLIKE
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Prešernova 20
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Ljutomer, 20.8.2018

RAZPIS
PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO - OBMOČNO SREČANJE PEVCEV
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ
PRLEKI SMO VESELI LIDJE, na Cvenu, 15. septembra 2018, ob 19. uri
Pozdravljeni!
Razpisujemo Pevci nam pojejo, godci pa godejo - območno srečanje pevcev
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, ki bo pod naslovom Prleki smo veseli lidje
potekalo v Zadružnem domu na Cvenu, 15.9.2018, ob 19.00.
Na srečanje se lahko prijavijo pevske in godčevske skupine, tudi tiste, ki delujejo za
potrebe folklornih skupin na področju območne izpostave LJUTOMER. Na območna
srečanja vabimo vse, ki poustvarjate glasbeno izročilo znotraj folklorne dejavnosti.
Regijska srečanja pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž potekajo bienalno, zato
bodo v letu 2018 izvedena, v letu 2019 pa jih ne bo.
Priporočila pevskim in godčevskim skupinam za nastop na srečanju:
1. pesem/viža:
Pesem/vižo zapojete/zaigrate na način, ki je bil v vašem okolju oz. v okolju, iz
katerega je pesem/viža vzeta, v preteklosti uveljavljen.
2. pesem/viža (pri izvedbi druge pesmi/viže lahko izbirate med več možnostmi):
a) zapoje naj jo le en pevec;
b) zapojeta naj jo dva pevca dvoglasno;
c) zapojejo naj jo vsi v skupini, a mora biti izvedba več kot triglasna (petje »na
tretko« ali »na četrtko«, tudi petje z »ljudskim« baritonom);
č) pesem/vižo izvedete na enak način kot prvo;
d) NOVO – izvedete priredbo slovenske ljudske pesmi/viže, ki je odraz lastnega
avtorskega pristopa (v vokalni, inštrumentalni ali vokalno-inštrumentalni izvedbi).
Pri izboru na državno srečanje bodo imeli prednost tisti, ki bodo upoštevali priporočila za
nastop na srečanju.

Pogoji za nastop na srečanju so:
- da predstavite pesmi/viže, ki jih na srečanju niste izvajali v zadnjih treh letih;
- (za godce) da v svojem sestavu nimate električnih inštrumentov;*
- (za godce) da vključite več melodičnih glasbil kot ritmičnih zvočil, v kolikor v svoje
glasbene sestave dodajate preprosta glasbila oz. zvočila*;
- (za godce) da ne uporabljate glasbil, ki ne sodijo v preteklo ljudsko izročilo: kosa,
nakovalo, perilnik, žlice, buče, ropotulje, tamburin, flavta, blokflavta, bumbas itn.;*
- (za pevce) da nastopate brez dirigenta in si pred izvedbo pesmi ne dajete
intonacije;
- (za pevce) da pesmi (razen, ko je to skladno z izročilom) ne izvajate ob glasbeni
spremljavi;*
- dolžina programa naj ne presega 8 minut (prijavite lahko dve pesmi/viži).
*Izjeme so mogoče, če je uporaba inštrumentov smiselna s stališča interpretacije
pesmi/viže pod pogoji 2d.
Srečanje, ki je namenjeno javnemu prikazu vašega ustvarjalnega dela v zadnjem obdobju,
bo spremljala URŠA ŠIVIC in po končani prireditvi podala strokovno mnenje o
predstavljenih programih. Opisno oceno in obvestilo o izboru na državno prireditev dobijo
nastopajoči naknadno.
Dodatna priporočila:
- izbirajte starejše gradivo iz svojega okolja;
- nastopajte v oblačilih, ki jih sicer nosite ob pražnjih dneh;
- če obstaja možnost, naj si vodja skupine ogleda celotno prireditev;
- če obstaja možnost (prostor v dvorani, možnost prehoda v zaodrje …), naj si
prireditev ogledajo vsi nastopajoči;
- v sklop srečanja sodi tudi udeležba vodje ali predstavnika skupine na strokovnem
pogovoru po njem, zato naj si prevoz organizira tako, da se bo razgovora lahko
udeležil.
Izpolnjene prijavnice pošljite najkasneje do 3. 9. 2018, na naslov OI JSKD Ljutomer,
Prešernova 20, 9240 Ljutomer. Nepopolnih in prepozno prispelih prijav ne bomo
upoštevali. Natančen program bo določila strokovna služba območne izpostave na podlagi
prispelih prijav. Podrobna navodila (pozicijska vaja, spored …) boste prejeli naknadno.
Z lepimi pozdravi,
Mira Rebernik Žižek,
vodja OI Ljutomer

PRIJAVNICA
ZA SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN
GODCEV LJUDSKIH VIŽ
OI JSKD Ljutomer, na Cvenu, 15.9.2018
OSNOVNI PODATKI:
Društvo: ____________________________________________________________________
Skupina, posameznik: _________________________________________________________
Naslov skupine, posameznika: __________________________________________________
Kontaktna oseba (priporočamo, da napišete podatke vodja skupine):
-

ime in priimek: _______________________________________________________

-

naslov: ______________________________________________________________

-

telefon: ______________________________________________________________

-

e-naslov: _____________________________________________________________

PODATKI O ŠTEVILU UDELEŽENCEV
Število godcev, pevcev: ____________

Povprečna starost:________________________

Napišite, na katere inštrumente igrajo (le za godce):
___________________________________________________________________________
Število spremljevalcev: ________________________________________________________
Skupno število udeležencev:____________________________________________________

NEKAJ BESED O DELOVANJU SKUPINE (za strokovnega spremljevalca in za napoved)

VODJA SKUPINE (če je):
Ime in priimek: _____________________________________________________________

PODATKI O PROGRAMU

Naslov pesmi, viže:

Kaj o pesmi ali viži veste povedati?

Dolžina (v
min)

Opombe:

1.

Pesem bodo zapeli vsi pevci
(obkrožite):
a) da
b) ne

2.

Pesem bo zapel en pevec ali dva
pevca (obkrožite):
a) da
b) ne
Napišite ime in priimek pevca
ali dveh pevcev:
Pesem/vižo bomo izvedli kot
avtorsko glasbeno priredbo (glej
2d):
a) da
b) ne

DODATNE ZAHTEVE, PROŠNJE, POBUDE

V ……………………………………….., dne………………….….

Predsednik društva:
(žig in podpis)

