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RASPISUJE 

 

N A T J E Č A J 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Za nove skladbe koje će biti izvedene na 

V. festivalu „Po dragomu kraju“ 

ADAMOVEC  12. rujna  2015. 

 



PRAVILA 

 

Skladbe za Glazbeni festival „Po dragomu  kraju“ koje se šalju na otvoreni javni natječaj moraju 

udovoljavati sljedeće uvjete: 
 

1. korištenje stihova na kajkavskom dijalektu 

2. korištenje glazbenih elemenata karakterističnih za Prigorje 

(stilske karakteristike glazbe prigorskog kraja) 

3. maksimalna dužina skladbi je 3,5 minute uz iznimku temeljene zahtjevima stihova i aranžmana 

4. jedan autor glazbe može nastupiti s najviše tri skladbe a autor stihova s najviše četiri 

5. festivalska večer podijeljena je u dva dijela:  

a) mali tamburaški sastavi i solisti uz pratnju festivalskog orkestra  

b) ostali glazbeni sastavi (rock, punk, havy metal itd.) 

6. prijavljene skladbe u svojem izričaju, aranžmanu i načinu izvedbe moraju  

sadržavati tradicionalne karakteristike krajeva Hrvatske s kajkavskim dijalektom 

7. slanjem skladbi na natječaj autori garantiraju da skladbe nisu ranije  

objavljene i prihvaćaju sve uvjete natječaja 

8. organizator ima pravo odabrane skladbe javno izvesti, snimiti na nosač zvuka, snimiti i prenositi 

putem radija, televizije i interneta, tiskati u notnom izdanju, sva ili neka prava prenijeti na treće 

osobe 

9. organizator ima pravo na izbor aranžera, promjenu predloženog izvođača 

10. sva autorska prava ostaju autorima 

11. autori nemaju pravo naknadnog povlačenja izabranih skladbi 

12. skladbe bira festivalski Stručni savjet kojeg čine: predstavnici Hrvatskog radija i televizije, 

renomirani pjesnik kajkavskog narječja, glazbeni urednik radio postaje iz prigorskog kraja, 

predstavnik organizatora, umjetnički direktor festivala. 

13. rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici: www.adamovec.hr 

14. sve skladbe koje neće biti izabrane za izvođenje na Glazbenom festivalu „Po dragomu  kraju“ 

Adamovec 2015. na zahtjev autora biti će vraćene 

15. prijava na natječaj treba sadržavati: 

a) naziv skladbe 

b) imena i prezimena autora glazbe i stihova 

c) kontakt podatke 

d) prijedlog izvođača 

e) prijedlog aranžera 

f) istaknuti za koji dio večeri se skladba nominira 

g) gotovu ili demo snimku na CD-u 

h) primjerak stihova pisanih strojno 

i) primjerak melodijske linije s upisanim harmonijama i stihovima 

16. skladbe se prijavljuju zaključno s 18. travnjem 2015.godine na adresu:  

 

 

Za festival „Po dragomu kraju“ 

BUKOVEC ZELINSKI 58a 

Umjetnički direktor: Nenad Dan Kozig 

10382 DONJA ZELINA 
e-mail: dan-ko@net.hr 
mobitel: 091/5070379 

 
 


