
RAZPIS  
39. Festivala narodno-zabavne glasbe

 “ŠTEVERJAN 2009”
S.K.P.D. “F. B. SEDEJ” iz Števerjana razpisuje 39. Festival narodno-

zabavne glasbe “Števerjan 2009”, ki bo v Števerjanu 3., 4. in 5. julija 2009

MED BOROVCI.
1. Festival  je tekmovalnega značaja.  Prijavijo  se  lahko vsi  slovenski  ansambli,  ki  gojijo 

narodno - zabavno glasbo.
2. Vsak ansambel mora izvajati dve skladbi. Prva skladba mora biti iz zakladnice najbolj 

priljubljenih  uspešnic  narodno-zabavne glasbe ter  napisana in  izvedena (npr.  na plošči)  s  strani 
najboljših  slovenskih  narodno-zabavnih  ansamblov  (npr.  Avsenik,  Slak,  Mihelič itd.).  Druga 
skladba,  s katero se bo predstavil ansambel, mora imeti besedilo v slovenskem jeziku, biti mora 
povsem izvirna ter prvič predstavljena javnosti! 

Ni dovoljena uporaba instrumentov, ki elektronsko proizvajajo zvok! 
3. Festival se odvija v treh dneh. Na prvih dveh večerih nastopijo vsi prijavljeni ansambli, ki 

izvajajo dve skladbi. Na nedeljskem, finalnem delu Festivala, nastopijo najboljši ansambli prvih 
dveh  večerov.  Njihov  izbor  in  število  določi  strokovna  komisija.  Ansambli,  ki  nastopijo  na 
nedeljskem programu, morajo ostati v nošah do konca festivalskega nagrajevanja.

4. Ansambli, ki so prepuščeni v finale nastopijo z istima skladbama na finalnem večeru in se 
potegujejo za sledeče nagrade: 

A) nagrada za najboljši ansambel Festivala 
      in trofej društva “F. B. Sedej”             € 1.500,00
B) nagrada občinstva             €    600,00
C)  nagrada za izvedbo kvinteta          €    400,00
Č)  nagrada za izvedbo tria €    400,00
D) nagrada za melodijo €    400,00
E) nagrada za besedilo €    200,00
F) nagrada za izvedbo debitanta €    200,00

5. O vstopu v finale in podelitvi nagrad pod točkami A, C, Č, D in F določa komisija, ki jo 
sestavljajo  glasbeni  strokovnjaki  in  predstavniki  organizatorjev.  Komisiji  predseduje  predsednik 
društva. O nagradi pod točko E odloča komisija, ki jo sestavljajo literati, jezikoslovci in predstavnik 
društva.

6. Nagrado pod točko A, in sicer nagrado za najboljši ansambel Festivala, podeli strokovna 
komisija za splošni vtis ansambla (izvedba, melodija, izvirnost in predstavitev ansambla na odru 
itd.) in je podeljena izključno za izvirno skladbo.

Nagrado pod točko B, in sicer nagrado občinstva,  podeli  občinstvo na podlagi posebnih 
glasovnic.  Ocena  občinstva  je  osnovana  izključno  na  izvedbi  skladbe  iz  zakladnice  najbolj 
priljubljenih uspešnic domače glasbe.

Nagradi pod točko C, in sicer nagrado za najboljši kvintet, in točko Č, in sicer za najboljši 
trio, podeli strokovna komisija na podlagi izvedbe obeh skladb.



Nagrado pod točko D, in sicer nagrado za najboljšo melodijo, podeli strokovna komisija na 
podlagi najboljše melodije izvirne skladbe.

Nagrado pod točko E, in sicer nagrado za najboljše besedilo, podeli strokovna komisija za 
besedilo na podlagi najboljšega besedila izvirne skladbe.

Nagrado pod točko F podeli komisija najboljšemu ansamblu med tistimi, ki prvič nastopajo 
na Festivalu.

Ansambli, ki so prepuščeni v finale, lahko prejmejo samo po eno nagrado!

7. Prijava mora vsebovati:
a) naziv ansambla, sedež in datum ustanovitve;
b)  naslov  ansambla  ali  njegove  vodje,  kamor  bodo  naslovljeni  bodoči  dopisi  ter  nujno 

telefonska številka;
c) besedilo in notno gradivo izvirne skladbe;
č) naslov in izvirni  izvajalec skladbe iz zakladnice najbolj priljubljenih uspešnic domače 

glasbe;
d) število članov ansambla in njihova funkcija v ansamblu;
e) fotografija in kratek zgodovinski opis ansambla. 

OBRAZEC PRIJAVE JE PRILOŽEN RAZPISU!

PODATKI MORAJO BITI ČITLJIVI IN POPOLNI.

ROK ZA PRIJAVO POTEČE   1. MAJA 2009   (upošteva se poštni žig)  

Prijave morajo biti poslane na sledeči naslov:

S.K.P.D. “F. B. SEDEJ”
Trg Svobode, št. 6
34070 Števerjan
Gorica – Italija

tel./fax: 0481/884037

ali po elektronski po  šti na  
andrejkah77  @yahoo.it  

  8. Organizator si prevzame stroške večerje in prenočišča ansambla. Vsi ostali stroški so v 
breme ansambla!

  9. S  prijavo  na  Festival  privoli  ansambel  snemanju  izvirne  skladbe  za  radijske  oz. 
televizijske programe.

10. Organizator  si  pridržuje  pravico,  da  po  potrebi  spreminja  navedena  pravila,  brez 
nikakršnih predhodnih obvestil!

PREDSEDNIK
S.K.P.D. “F.B. Sedej”

Matej PINTAR

Za vse morebitne informacije (vsak dan razen sobot in nedelj od 14. ure dalje): 

Andrejka Hlede Franka Padovan    Filip Hlede
tel.: +39/0481/884909 tel: +39/0481/884160    mobitel: +39329/0744269
mobitel: +39339/5720418 mobitel: +39338/7812271

Števerjan, 1. decembra 2008



OBRAZEC ZA PRIJAVO NA 

39. FESTIVAL NARODNO-ZABAVNE GLASBE 

»ŠTEVERJAN 2009«

TOČEN NAZIV ANSAMBLA:

NASLOV:

NASLOV ELEKTRONSKE 
POŠTE:
KONTAKTNA OSEBA OZ. 
VODJA ANSAMBLA:

KONTAKTNA TELEFONSKA 
ŠTEVILKA:
ČLANI ANSAMBLA IN NJIHOVA 
FUNKCIJA:

SKLADBA IZ ZAKLADNICE NASLOV:
___________________________________________

IZVAJALEC:
___________________________________________

IZVIRNA SKLADBA:
(nujno priloženo BESEDILO  ,  
zaželjena sta tudi notno gradivo in 
posnetek)

NASLOV:
___________________________________________

AVTOR BESEDILA:
___________________________________________

AVTOR GLASBE:
___________________________________________

NUJNO PRILOŽENA FOTOGRAFIJA
KRATEK OPIS DELOVANJA ANSAMBLA

Datum: Podpis:
__________________ ___________________
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