
 

 

 

Festival glazbe Zagreb 2017. 

 

 

Poštovani! 

 

Centar za glazbu Zagreb i Centar za kulturu i informacije Maksimir po treći puta 

organiziraju specifičan Festival glazbe. U sklopu Festivala nastavlja se Natjecanje pjevačkih 

zborova i vokalnih sastava, a otvaraju svečana koncertna vrata različitim glazbenim vrstama i 

različitim modelima rada. 

 
Svim zainteresiranim zborovima i orkestrima te vokalnim i instrumentalnim sastavima 

upućujemo najsrdačniji pozdrav i poziv s obavijestima kako bi svoj rad ove godine mogli okruniti 

još jednim nezaboravnim uspjehom.  

Sudjelovanje na Festivalu glazbe u Zagrebu, glavnom gradu Republike Hrvatske, 

omogućuje svim glazbenim udrugama novi doživljaj glazbene atmosfere i daje poticaj glazbenim 

ambicijama. Sudjelovanje u bilo kojoj kombinaciji na najljepši će način zaokružiti Vaš dosadašnji 

rad, a budućem biti neponovljiva inspiracija. Uvjerite se i potvrdite sami sebe. 

 

Dobro došli u Zagreb na natjecanje u onoj kategoriji, koja Vam najviše odgovara i koja vas 

najbolje promovira! 

 



Festival glazbe Zagreb 2017. 
2. natjecanje pjevačkih zborova i vokalnih sastava 

 

 

1. OPĆI UVJETI NATJECANJA 

 
• Vrijeme natjecanja: 4. i 5. studenoga 2017. godine 

• Mjesto natjecanja: Zagreb, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog 

• Prijava : Pjevački zborovi i vokalni sastavi podijeljeni su u šest osnovnih kategorija, prema 
vrsti sastava zbora i prema tematici repertoara kojeg izvode. Prijaviti se može u najviše dvije 
kategorije. Radi studioznije pripreme, prijava ima dva dijela, i dva roka.  

 

Prvi dio prijavnice, sadrži naziv zbora, mjesto odakle dolazi zbor, broj pjevača, ime dirigenta i 
kontakt osobe, te adresu. Prijavnicu treba poslati do 15. rujna 2017. 

 

Drugi dio prijavnice, u kojoj su podatci o programu za natjecanje (ime i prezime autora glazbe, 
godina rođenja i smrti, naziv i trajanje skladbe) treba poslati do 1. listopada 2017. godine. Uz 
prijavnicu treba priložiti: 

- 3 primjerka svake partiture,  

- fotografiju zbora i dirigenta (u digitalnom formatu), 

- kratki životopis zbora i dirigenta (u digitalnom formatu).  

 

• Uvjeti putovanja i smještaja: Troškove puta i boravka u Zagrebu snose zborovi sami. 
Organizator stoji na usluzi u pronalaženju povoljnijeg smještaja. 

 
• Kotizacija : Za 2017. godinu se ne plaća 

 
• Kontakt osobe organizatora:  

- Anita Kon čar  
mob: 099 61 61 221; e-mail: anita.koncar05@gmail.com 

- Marijan Mili ć  
mob: 092 32 94 155; e-mail: marijan.milic4@zg.t-com.hr 



2. NATJECANJE 

 
• Natjecanje će pratiti stručno povjerenstvo od 3 člana. Kvalitetu izvedbe iskazat će bodovanjem. 

Nagrađivanje i rangiranje među natjecateljima iskazuje se dodjelom zlatnih, srebrnih i 
brončanih diploma ili priznanjem za sudjelovanje. 

 

• Osnovni elementi ocjenjivanja su: izbor i težina programa, intonacija, kvaliteta zborskog zvuka, 
interpretacija te opći glazbeni dojam.  

 

• Osim navedenih nagrada, prvonagrađeni zborovi i vokalni sastavi nagrađuju se sudjelovanjem 
na svečanom koncertu u organizaciji Centra za glazbu Zagreb. 

 

• Stručno povjerenstvo može dodijeliti i posebne nagrade dirigentu ili zboru.  
 

 

3. NAPOMENE 

 
• Organizator zadržava pravo snimanja (fotografija, audio i video materijala) i raspolaganja 

snimljenim materijalom. 
 

• Organizator zadržava pravo na promjenu organizacijskog dijela propozicija u slučaju 
iznimne potrebe. 
 

• Organizator će osigurati glasovir za pratnju zborova. Sve ostale instrumente, kao i 
eventualnu posebnu tehniku osiguravaju sami izvođači. 

 

 

 

 

U nadi Vašeg odziva i sudjelovanja želimo Vam ugodan ljetni odmor i mirnu pripremu za dolazak u 

Zagreb na natjecanje pjevačkih zborova i vokalnih sastava. 

Očekujemo da ćete biti ažurni prema ovim obavijestima. Pratite nas i na našoj internetskoj stranici 

i budite u kontaktu s osobama Organizatora. 

 
 
 
Uz pozdrav Viva la musica!  

s poštovanjem 

Organizator  

Zagreb, 15. srpnja 2017.  Centar za glazbu Zagreb i  
Centar za kulturu i informacije Maksimir 


