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Podporniki Glasa mladih 2018:

Gostilna Muller, Tina Muller Starešinič s.p.
Gostilna Samarin

Štajdohar gostinstvo, d.o.o.
Mesarstvo Pepe Andrej Skukan s.p.

Priprava priložnostnih jedi Špec Matej Špec s.p.
Leo-Pek, storitve d.o.o.

Medeni Butik Bibi, medičarstvo in turizem, Bernarda Kump s.p.
KVANT, proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o.

Vrtnarstvo in cvetličarstvo Šikonja
Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.
Društvo vinogradnikov Črnomelj

Hiša vina Pečarič
Bar Medved, Andreja Medved s.p.

Trgovina darDOM Nataša Brozovič s.p.

Medijski partner:

Medijski sponzorji:



Glas mladih je eden največjih in verjetno 
najstarejši festival za mlade glasbenike v 
Sloveniji.

1978 PRVI GLAS MLADIH 2003 OBUDITEV GLASA MLADIH

Po večletnem premoru je Zavod za 
izobraževanje in kulturo Črnomelj leta 
2003 festival ponovno obudil, pri čemer sta 
zavzeto sodelovali Jasna Šeruga Muren in 
Verica Marušič.

Festival je kmalu prerasel belokranjske 
meje, zato so organizatorji od leta 1983 
začeli organizirati dva glasbena večera - Glas 
mladih Bele krajine in Glas mladih Slovenije. 
Po letu 1986 je prireditev zamrla.

Poslanstvo Glasa mladih je v spodbujanju 
lastne ustvarjalnosti mladih. Glasbene 
skupine so se že doslej predstavljale z 
avtorskimi skladbami. Od leta 2018 se temu 
pridružujejo še kantavtorji, pevci in dueti 
med 15 in 30 leti starosti, ki bodo odslej 
na festivalu lahko sodelovali izključno s 
skladbami, kjer bodo sami avtorji glasbe, 
besedila in aranžmaja.

Po ponovni obuditvi Glasa mladih leta 2003 
smo ugotovili, da so vsi uradni arhivi prireditve 
uničeni. Zato takrat še nismo poznali prvotnega 
zaščitnega znaka Glasa mladih (logotip na levi 
strani) in smo ga zamenjali z novim (logotip na 
desni strani).

(objavljeno v Dolenjskem listu, junija 1978)

Gašper Mihelič je leta 2006 zmagal na Glasu 
mladih, leta 2018 pa je s skupino 2B napisal 

skladbo za novo himno Glasa mladih.

Televizija Novo mesto - Vaš kanal je pri obuditvi 
Glasa mladih odigrala pomembno vlogo kot 

medijski partner.

Trio Doroja iz Murske Sobote je zmagal 
na Glasu mladih leta 1984.

fb.me/glas.mladih.zik

www.zik-crnomelj.eu
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