NA KRATKO O FESTIVALU
»BLED GOLDEN MICROPHONE« - INTERNATIONAL SINGERS CONTEST je tekmovanje talentiranih in obetavnih
pevcev iz različnih evropskih držav in drugih kontinentov. Prva mednarodna izvedba bo od 15. do 20. julija 2014
(15.7. prihodi – 20.7. odhodi) na Bledu, biseru Slovenije in eni naši najlepših turističnih destinacij(http://www.bled.si).
Tekmovanja pevcev v petih starostnih kategorijah in svečana podelitev nagrad bodo v Festivalni dvorani na Bledu
(http://www.bled.si/), gala koncert nagrajencev z gosti pa bo na velikem odru na prostem, na »Blejski promenadi«.
Festival bo potekal v času visoke turistične sezone, v tednu, ko bo na Bledu potekala največja prireditev v celem letu,
BLEJSKI DNEVI 2014.

CILJI FESTIVALA
Namen festivala je omogočiti talentiranim pevcem različne starosti iz številnih držav, da se srečajo s svojimi prijatelji,
ki jih zanima isto področje, se med seboj primerjajo, izmenjujejo znanja, veščine, izkušnje in ideje. Pomemben cilj je tudi
sklepanje novih prijateljskih vezi, učenje tujih jezikov in spoznavanje kultur drugih narodov.
Festival je tudi možnost za srečanje učiteljev petja, skladateljev, piscev besedil, producentov, predstavnikov glasbene
industrije ter izjemnih izvajalcev in vzhajajočih zvezd. Namen festivala je pritegniti pozornost javnosti, opozoriti na
najbolj nadarjene pevce, da jim nameni večjo podporo, poveča njihovo popularnost, talent in uspeh ter z izvajanjem
promocije izvajalcev pred, med in po samih dogodkih, predstavi novi publiki. Ob tem srečujejo ljudi iz drugih držav in si
lahko ogledajo Bled, enega najlepših krajev na svetu, z jezerom, gradom in številnimi drugimi zanimivostmi.
Dolgoročni cilj festivala je, da postane eden največjih in uglednih dogodkov te vrste, v tem delu Evrope.

KDO LAHKO NASTOPI NA FESTIVALU?
Za nastop na festivalu mednarodnem tekmovanju pevcev, Blejski zlati mikrofon(Bled Golden Microphone International
Singers Contest) se lahko prijavijo pevci, od najmlajših otrok do odraslih v starosti 35 let in sicer:
1. kandidati, ki prejmejo uradna povabila organizatorja na podobnih mednarodnih festivalih
2. kandidati, ki jih organizator, povabi na festival, na osnovi predhodno posredovanega avdio in video materiala
3. kandidati, ki uspešno opravijo avdicijo(Velja predvsem za kandidate iz Slovenije!)
Organizator si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne kandidate, ki iz kakršnih koli razlogov, ne izpolnjujejo

kriterijev v zvezi z idejno, vsebinsko ali organizacijsko zasnovo festivala.
Pevci na festivalu nastopajo razdeljeni v naslednjih starostnih skupinah:
Kategorija »XXS« - pevci do osmega leta starost(na dan festivala še niso stari 9 let)
Kategorija »XS« - pevci stari od 9 do 10 let(na dan festivala stari 9, ne pa še 11 let)
Kategorija »S« - pevci od 11 to 13 let(na dan festivala stari 11, ne pa še 14 let)
Kategorija »M« - pevci above 14 to 17 let (na dan festivala stari 14, ne pa še 18 let)
Kategorija »L« - pevci above 18 to 35 years-inclusive (na dan festivala že stari 18, ne pa še 36 let)
Kandidate se razvrsti v posamezne kategorije, na osnovi starosti na dan prvega tekmovalnega dne festivala,
to je 17.7.2014. Organizator si pridržuje pravico do spremembe kategorij na podlagi števila prijavljenih.
Vsak pevec na festivalu nastopi z dvema skladbama, različnega karakterja, brez žanrskih omejitev, ki jih predstavi
v dveh tekmovalnih dnevih. Za kategorije »S«, »M« in »L« je obvezno, da sta skladbi v različnih jezikih. Za najmlajši
kategoriji »XXS« in »XS« je to zaželeno, ni pa obvezno. Dolžina skladb ne sme presegati:
a) za kategorije XXS, XS in S - 3:30 minute
b) za kategorije M in L - 4:00 minute
Spremljave za prijavljene skladbe je potrebno poslati v mp3 formatu (kvaliteta vsaj 320 kbps) na e-mail:
info@studio-osminka.com in v izogib morebitnim napakam biti jasno označiti:
BGM 2014, starostna kategorija, priimek in ime, 1. ali 2. krog in naslov pesmi, npr.:
BGM 2014 XXS Metka Novak - krog 1 - Ladadidej
BGM 2014 XXS Metka Novak - krog 2 - Euphoria
Po redni pošti se lahko pošlje tudi avdio CD na naslov: Glasbeni studio Osminka, Delavska ulica 30, 4281
Mojstrana, Slovenija, s pripisom: za BGM 2014. Nastopajoči naj imajo na festivalu s seboj varnostne kopije
spremljav, bodisi mp3 datoteke na USB ključku ali avdio CD.
Da bi se izognili dolgotrajnemu čakanju, bo za potek tonske vaje, ki bo 16.7.2014, objavljen natančen poimenski časovni
razpored, začenši z najmlajšo kategorijo. Vsem nastopajočim bo dodeljen enak okviren čas za tonsko vajo,
v katerem lahko izvedejo eno pesem(po lastni izbiri) v celoti ali pa polovico obeh pesmi. V primeru posebnih tehničnih
zahtev glede zvoka(poseben hall, reverb, delay ali ostali efekti), je to potrebno poudariti že v prijavah.
Pevski nastop se obvezno izvaja v živo, ob instrumentalni glasbeni podlagi-matrici, na kateri v nobenem delu ne sme biti
slišan posnet vokal izvajalca, ampak le spremljevalni vokali.

NAČIN IN ROKI ZA PRIJAVO:
Za vsakega kandidata mora organizator, najkasneje do 13. junija 2014, prejeti:
 pravilno izpolnjeno in s strani zakonitega zastopnika podpisano prijavnico z vsemi pomembnimi podatki
Za kandidate mlajše od 18 let, mora prijavnico podpisati eden od staršev ali njihov zakoniti zastopnik!
 prijavnino v višini 60 Eur, za kandidate, ki se bodo odločili za nastanitev v eni od ponujenih možnosti!
 prijavnino v višini 120 Eur, za kandidate, ki se ne bodo odločili za nastanitev v eni od ponujenih možnosti!
 2-3 fotografije kandidata v jpg formatu, boljše kvalitete(vsaj 700-800 KB)
 avdio in video materiale (na CD ali DVD z redno pošto) ali e-mail (za večje datoteke, kot so video posnetki,
priporočamo uporabo aplikacije https://www.wetransfer.com/ , ki je brezplačna in omogoča pošiljanje večjih
datotek(do 2 GB) ali povezave do objavljenih posnetkov, ki pričajo o sposobnosti kandidatov, pevskem znanju,
sposobnosti nastopanja, interpretaciji, koreografiji, kostumografiji, odrski prepričljivosti…
 umetniško biografijo z navedenimi uspehi in dosežki(v word dokumentu, ne več kot eno A4 stran)
 podatke o prijavljenih skladbah za festival/tekmovanje(naslov skladbe, avtorji, trajanje, kompleten originalen
posnetek in glasbeni podlago(matrico, negativ, instrumental)
 skenirano bančno potrdilo o izvšenem nakazilu prijavnine in 50% stroškov za nastanitev
 zahtevane materiala pošljite na e-mail: info@studio-osminka.com z zadevo »BGM 2014« ali z redno pošto na
naslov: OSMINKA, Sandi Vovk s.p., Delavska ulica 30, 4281 Mojstrana, SLOVENIJA(za BGM 214)

ŽIRIJA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE
Vse nastopajoče bo v dveh etapah tekmovalnega delu festivala ocenjevala mednarodna strokovna žirija.
Člani žirije bodo v času tekmovanja, zaradi zagotavljanja čim bolj nepristranskega ocenjevanja sedeli ločeno in jim
med potekom tekmovanja ne bo dovoljeno medsebojno komuniciranje, oz. dogovarjanje glede ocenjevanja.
Žirija bo ocenjevala nastopajoče na dveh ločenih področjih:
1. vokalna izvedba(intonacija, kvaliteta tona, glasovna projekcija, ritem in fraziranje, dikcija, artikulacija
in izgovarjava, ustreznost izbire skladbe glede na starost, glasovni razpon in tehnično zahtevnost)
2. nastop ali performance(prepričljivost podajanja, kostumografija, koreografija, gibanje, odrska prezenca)
V vsaki od ocenjevanih kategorij bodo posamezni člani žirije za vsako etapo(pesem) posebej lahko dodelili
kandidatom najmanj 60 in največ 100 točk. S ciljem po čim bolj korektnem ocenjevanju, se najnižja in najvišja ocena
ne bosta upoštevali v izračunu ocene posameznega kandidata(-tke). Končno oceno kandidata predstavlja seštevek
dobljenih točk iz obeh etap, deljen s številom članov žirije, ki so ocenjevali.

NAGRADE:

Za vse udeležence:
- diplome tiskane na originalni stari papir z metodo iz srednjega veka, v grajski tiskarni na Blejskem gradu:
(http://www.bled.si/en/what-to-see/cultural-sights/the-bled-castle)
- spominki in reklamni material Bleda in Slovenije
- pokali za najboljše 3 v vsaki kategoriji in skupnega zmagovalca-prejemnika Grand prix-a.

DENARNE NAGRADE:
100 Eur za tretje mesto v vsaki kategoriji (5x)
200 Eur za drugo mesto v vsaki kategoriji (5x)
300 Eur za prvo mesto v vsaki kategoriji (5x)
GLAVNA NAGRADA – GRAND PRIX BLEJSKEGA ZLATEGA MIKROFONA 2014
DENARNA NAGRADA V VIŠINI 1.000 EUR
Posebne nagrade, uradna vabila na BGM 2015 in druge mednarodne festivale.
-

ZA PLAČILO PRIJAVNINE IN NASTANITVENIH STROŠKOV ORGANIZATOR ZAGOTAVLJA:

predhodno pripravo festivala
ustrezen prostor, oder za nastopanje
scenografijo in garderobe za nastopajoče
profesionalno ozvočenje z ustrezno tehnično ekipo
svetlobno opremo festivala
nastanitev v hotelu 3*** na osnovi polpenziona ali nočitve z zajtrkom(odvisno od izbire)
izlete na Blejski otok in Blejski grad
diplome, praktične in spominske nagrade za vse nastopajoče
denarne nagrade za najboljše 3 v vsaki kategoriji in GRAND PRIX za skupnega zmagovalca festivala
tehnično in logistično podporo v času festivala

Potrditev prijave in rezervacija nastanitve bo zagotovljena samo v primeru plačila avansa v višini
50% od celotnega zneska za prijavo, najkasneje do 13. junija 2014, na račun:

ABANKA VIPA D. D. LJUBLJANA - SLOVENIA, Slovenska 58, BIC: ABANSI2X
IBAN: SI56 0510 0801 0274 620
Preostali znesek se poravna ob prihodu in registraciji, pri pooblaščeni osebi organizatorja, na recepciji hotela Jelovica.
Zaradi zagotovitve ustreznih nastanitvenih kapacitet, naprošamo vse morebitne kandidate, da čim prej posredujejo
potrdila o bančnem nakazilu avansa.

Opozorilo: V primeru, da se kandidat, zaradi razlogov, ki niso odvisni od organizatorja, ne udeleži festivala, se
avansa ne vrne.

ROKI ZA ODDAJO PRIJAV IN MATERIALA
Upoštevane bodo samo popolno izpolnjene prijave, prejete(NE POSLANE!) najkasneje do 13.6.2014 na e-mail:
info@studio-osminka.com ali z običajno pošto na naslov: OSMINKA, Sandi Vovk s.p., Delavska ulica 30, 4281
Mojstrana, SLOVENIJA – s pripisom: za BZM 2014,

PREVOZI IN TRANSFERJI DO BLEDA
Vsak kandidat si zagotovi in krije stroške svojega prevoza na festival, oz. lokacijo nastanitve. Vodje posameznih
delegacij so odgovorne za red, točnost in ustrezno obnašanje članov njihovih delegacij. Stroški transferja z letališča na
lokacijo nastanitve in nazaj niso vključeni v festivalski paket.
Najbližja letališča Bledu so(mednarodna imena):
AIRPORT LJUBLJANA - Slovenija(razdalja do Bleda - 34 km, 29 km na avtocestah)
AIRPORT KLAGENFURT - Avstrija(razdalja do Bleda - 86 km, 73 km na avtocestah)
AIRPORT RONCHI TRIESTE - Italija(razdalja do Bleda - 173 km, 158 km na avtocestah)
AIRPORT ZAGREB - Hrvaška(razdalja do Bleda - 199 km, 194 km na avtocestah)
AIRPORT GRAZ - Avstrija (razdalja do Bleda - 210 km, 200 km na avtocestah)
AIRPORT MARCO POLO VENEZIA - Italija (razdalja do Bleda - 291 km, 279 km na avtocestah)
AIRPORT TREVISO VENEZIA - Italija (razdalja do Bleda - 296 km, 283 km na avtocestah)
AIRPORT SCHWECHAT WIEN - Avstrija (razdalja do Bleda - 382 km, 313 km na avtocestah)
Za storitve transferjev z letališč na mesto nastanitve najtopleje priporočamo podjetje GoOpti, ki izvaja svoje storitve na
najvišji profesionalni ravni, po prijaznih in dostopnih cenah.

URADNI IZVAJALEC TRANSFERJEV
ZA BLED GOLDEN MICROPHONE 2014

www.goopti.com
telephone: +386(0)1-320-45-30 or +386(0)40-200-702
info@goopti.com
facebook: facebook.com/GoOpti ; twitter: GoOpti ; skype: GoOpti

NASTANITEV IN PREHRANA:
Izbiro lokacije nastanitve je potrebno napisati v prijavnem obrazcu. Na razpolago so 3 različne, cenovno nekoliko
ugodnejše možnosti in sicer HOTEL JELOVICA: http://www.hotel-jelovica.si/ (najbližji Festivalni dvorani), manj kot
100 m od hotela Jelovica je HOTEL ASTORIA: http://www.hotelastoria-bled.com/, cca. 600 m od Festivalne dvorane
pa se nahaja HOTEL KRIM: http://www.hotel-krim-bled.com/.
Vse navedeni hoteli ustrezajo standardu hotelov s tremi zvezdicami, ki so na Bledu na precej višji kvalitetni ravni,
kot v marsikateri državi hoteli s 4 zvezdicami. Navedeni festivalski paketi vključujejo polpenzion, začenši z večerjo
15.7.2014 in se končajo z zajtrkom 20.7.2014. Dodatni dnevi se zaračunajo posebej. Za podrobnosti glede cen bivanja
kontaktirajte organizatorja na e-mail: info@studio-osimnka.com ali na telefonsko številko +386 41 650 936.

SPLOŠNI POGOJI:
Za sprejem na tekmovanje bodo upoštevane bodo samo pravilno izpolnjene prijave. Vodje posameznih delegacij in
zakoniti zastopniki kandidatov so odgovorni za varnost njihovih sodelujočih v času nastopov in med njihovim bivanjem
na Bledu. Med bivanjem v Sloveniji je potrebno imeti urejeno veljavno mednarodno zdravstveno zavarovanje.
Umetniški in poslovni kontakti v Sloveniji v času festivala se vzpostavljajo izključno preko predstavnikov Glasbenega
studia Osminka.
Organizator si, v sodelovanju s člani mednarodne strokovne žirije pridržuje pravico do izbora nastopajočih in njihovega
programa na gala koncertu.
S podpisom prijavnice kandidati pooblaščajo Glasbeni studio Osminka za avdio in video snemanje ter fotografiranje
in uporabo materiala za namene festivala ter posredovanja in objave materiala z vaj, tekmovanja, svečane podelitve
nagrad in gala koncerta brez plačila odškodnine za avtorske pravice. Organizator ne odgovarja za napake tretjih oseb.
Glavna nagrada, GRAND PRIX – Blejski zlati mikrofon, bo podeljena na podlagi soglasne odločitve organizatorja in
mednarodne strokovne žirije, kandidatu, ki bo v obeh tekmovalnih delih festivala pokazal najbolj dovršen nastop in
najvišji umetniški nivo, z vidika določenih kriterijev za ocenjevanje.

FESTIVAL PRIPRAVLJAJO:
Glasbeni studio Osminka - www.studio-osminka.com
Občina Bled - http://obcina.bled.si
Zavod za kulturo - http://www.zavod-za-kulturo-bled.si
Turizem Bled d.d. - http://www.bled.si
Hotel Jelovica Bled - http://www.hotel-jelovica.si
Ideja in zasnova:
GLASBENI STUDIO - MUSIC STUDIO »OSMINKA«- www.studio-osminka.com
Direktor festivala – Sandi Vovk, pianist, producent, glasbeni pedagog in vodja glasbenega studia Osminka

PRIJAVNICA(ENTRY FORM) ZA BLED GOLDEN MICROPHONE 2014:

1. Ime in priimek _____________________________________________________________________________
2. Datum rojstva(dan, mesec, leto) _______________________________________________________________
3. Naslov stalnega bivališča(ulica, hišna številka, poštna številka, država)
_________________________________________________________________________________________
4. Kratek umetniški življenjepis(lahko kot priloga, največ eno A4 format stran dolg word dokument)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Ime, priimek, naslov, EMŠO in kontakt zakonitega zastopnika(e-mail, telefon) Obvezno za osebe mlajše od 18 let!
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. Podatki o pesmih za tekmovanje:(naslov, izvajalec, povezava do spletnega mesta objave, trajanje)
Pesem za krog 1: _____________________________________________________________________________
Pesem za krog 2: _____________________________________________________________________________
7. Opombe glede posebnih tehničnih zahtev za nastope(mikrofonsko stojalo, stol, posebni efekti…)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8. Seznam in podatki spremstva nastopajočih(ime, priimek, datum rojstva, kontakti,…)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9. Datum in čas prihoda(z letalom, vlakom, avtom) _________________________________________________
10. Datum in čas odhoda ______________________________________________________________________
Nastanjeni želimo biti v hotelu __________________________________________________________________
S podpisom izjavljam, da sem prebral navedene pogoje, jih razumem in se z njimi strinjam.
__________________________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika)

________________________________________
(lastnoročni podpis)

