
 
 
 
  

RAZPIS ZA GLAS MLADIH 2018 
 
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj organizira tradicionalni glasbeni festival za mlade 
glasbenike in povezovalce programa - GLAS MLADIH 2018, ki letos praznuje 40 let od prve izvedbe! 
 
Vabimo mlade glasbenike od 10 do 30 let starosti, da pridejo na avdicije. Na avdicije vabimo tudi 
mlade voditelje programa, stare od 15 do 25 let. 
 
Mladi glasbeniki in povezovalci programa se lahko prijavijo v kategorijah: 
 

1. OSNOVNOŠOLSKI GLAS MLADIH* (glasbeniki od 5. do 9. razreda OŠ) 
2. AVTORSKI GLAS MLADIH** (glasbeniki stari od 15 do 30 let) 
3. BENDOVSKI GLAS MLADIH*** (glasbene skupine – povprečna starost članov od 15 do 30 let) 
4. VODITELJSKI GLAS MLADIH**** (povezovalci programa stari od 15 do 25 let) 

 
* Osnovnošolski glasbeniki se lahko na avdiciji predstavijo s katerokoli skladbo.  
** Pevci, dueti, raperji in kantavtorji se lahko na avdiciji predstavijo z lastno - avtorsko skladbo. Avtor 
je lahko tudi tretja oseba (ne nastopa na odru), ki pa mora biti mlajša od 30 let. 
*** Glasbene skupine se lahko na avdiciji predstavijo s svojimi avtorskimi skladbami. Avtor je lahko 
tudi tretja oseba (ne nastopa na odru in ni član skupine), ki pa mora biti mlajša od 30 let. Vsaka 
glasbena skupina bo na avdiciji odigrala dve skladbi. 
**** Voditelji bodo na avdiciji dobili tri naloge, ki bodo sestavljene iz branja in improvizirane 
razglasitve najboljših. Pred svojim nastopom bodo imeli dovolj časa za pripravo. 
 
Več informacij in pravilnik najdete na spletni strani www.zik-crnomelj.eu (glej pod Kultura / Glas 
mladih). 
 
Izpolnjene e-prijavnice sprejemamo do vključno srede, 10. oktobra 2018!  
E-prijavnico najdete tukaj: http://zik-crnomelj.eu/mkkm/prijavnica-gm.html 
 
V soboto, 13. oktobra 2018, bomo v Kulturnem domu Črnomelj organizirali javne avdicije*: 
- ob 13.00 bo avdicija za Osnovnošolski glas mladih; 
- ob 15.00 bo avdicija za Avtorski glas mladih; 
- ob 16.00 bo avdicija za Voditeljski glas mladih; 
- ob 17.00 bo avdicija za Bendovski glas mladih. 
 
*Ure avdicij za posamezne kategorije se še lahko spreminjajo.  
 
Strokovna komisija bo izbrala najboljše, ki bodo nastopili na finalnem večeru GLASA MLADIH 2018. 
Le - ta bo v soboto, 17. novembra 2018, ob 19.00 v Kulturnem domu Črnomelj. 
 
Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 041 392 613 (Tadej Fink – organizator projekta). 
 
Vabljeni k sodelovanju!     

 
Organizacijski odbor                         
Glasa mladih 2018 
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