
Gospodarsko razstavišče Prireditveni center Ljubljana

Dnevi medgeneracijskega sožitja 2019

Prijavnica za nastop na »Odru sožitja«
v sklopu Dnevov medgeneracijskega sožitja 2019

Podatki o nastopajočih in programu izvedbe

Termin prireditve
14. − 15. maj 2019 od 9.00 do 18.00, 16. maj 2019 od 9.00 d0 15.00

Izpolnjeno prijavnico poslati po pošti ali e-pošti do 29. marca 2019.

Naziv prijavitelja (organizacija, društvo upokojencev, kulturno društvo, osnova šola, itd.)

Ime in priimek kontaktne osebe

Elektronska pošta ali naslov za obveščanje Telefonska številka

Polni naziv nastopajoče skupine

Ime in priimek voditelja/mentorja/zborovodje Število nastopajočih

Vrsta programa: glasbeni (inštrumentalna, vokalna, ljudske pesmi, godci ljudskih viž, drugo), folklorni nastop, plesni nastop, gledališki nastop, drugo

Program (navedite natančne naslove dela/pesmi z navedbo avtorjev glasbe, avtorja besedila, avtorja priredbe/aranžmaja)* 

Vpišite čas trajanja programa (na razpolago do 20 minut)

Inštrumenti (navedite vsa glasbila, s katerimi boste nastopali – npr. 1 x harmonika, 1 x lončeni bas itd.)

Tehnična oprema za nastop (prosimo navedite, koliko mikrofonov potrebujete in/ali stolov na sceni):

Organizatorja:

** Podatki za Združenje SAZASStran 1/2

Dnevi medgeneracijskega sožitja so osrednji letni povezovalni dogodek namenjen izmenjavi idej, prenosu znanj in 
izkušenj med generacijami. Z vsestranskim povezovanjem ohranjamo visoke družbene norme in izboljšujemo položaj vseh 
generacij v Republiki Sloveniji. Vabimo k sodelovanju v kulturnem programu na Odru sožitja, ki bo v ospredje postavil 
ljubiteljsko kulturo kot tistega povezovalnega akterja, ki z zavzemanjem za vidnejše kulturno vključevanje vseh generacij 
prispeva k ozaveščanju o pomembnosti aktivne, zdrave in dolgožive družbe - družbe sožitja.



Gospodarsko razstavišče Prireditveni center Ljubljana

Dnevi medgeneracijskega sožitja 2019

Kraj in datum Žig organizacije Podpis odgovorne osebe

POGOJI ZA PRIJAVO IN DRUGE POSEBNOSTI

Pomembno: Potne stroške prihoda na prireditev organizator ne zagotavlja.

Organizacijam, ki so registrirane skladno z doložili Zakona o društvih, šolam, vrtcem in drugim, za katere organizator presodi, da izkazujejo poslanstvo Dnevov 
medgeneracijskega sožitja, je nastop na odru sožitja brezplačen. Če organizator oceni, da ni zadoščeno pogojem za brezplačen nastop o tem obvesti prijavitelja 
do 30. 3. 2019. Prijavnice bodo obravnavane po času dospetja do zapolnitve mest, prednost bodo imele kulturne skupine z medgeneracijsko zasnova-
nimi nastopi.

Pogoj za sodelovanje: izpolnjena prijavnica z vsemi podatki.

Rok za prijavo in kontakt:
Izpolnjeno prijavnico pošljite na ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov: dijana.lukic@zdus-zveza.si, najkasneje do 29. 3. 2019. 
Za več informacij je na voljo kontakt: 01/62 05 482 ali 051 656 532.

Obvestilo o nastopu: Izpolnjena prijavnica še ne pomeni potrjenega nastopa na prireditvi. Organizatorja bosta po preteku roka prijave zasnovala vsebinsko 
smiselno razporejene nastope po predvidenih dnevih. Prijavitelji boste o tem pisno obveščeni.

Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

Organizatorja:
Zveza društev upokojencev Slovenije
Gospodarsko razstavišče d.o.o.

torek, 14. 5. 2019   dopoldne   popoldne

sreda, 15. 5. 2019   dopoldne   popoldne

četrtek, 16. 5. 2019   dopoldne   popoldne

Želeni termin nastopa (ustrezno označite)

Kratek opis za napoved nastopa
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Naziv izvedbe Izvajalec Naslov albuma Leto izdaje Proizvajalec fonograma

Če boste pri nastopu uporabili/predvajali glasbo iz fonograma (CD-ja ali drugega nosilca zvoka), navedite**:

** Podatki za IPF – Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije.


