XXV. M E D N A R O D N I F E S T I V A L FeNS
KOPER, 24.–27. 6. 2021

POGOJI ZA SODELOVANJE * NOVO
Festival FeNS bo potekal od 24.–27. 6. 2021
v 6 starostnih kategorijah:
OTROŠKI FeNS: SKUPINA 1 do 9 let in SKUPINA 2 9-11 let,
NAJSTNIŠKI FeNS: SKUPINA 1 od 11-13 in SKUPINA 2 od 13-15 let,
NOVA SCENA FeNS: SKUPINA 1 od 15-18 in 19-27 let
In v 2 kategorijah:
KATEGORIJA 1 – avtorska skladba in KATEGORIJA 2 – svetovni hit
Prijavljene avtorske skladbe morajo biti originalne, nikoli prej objavljene, izvajane ali predvajane v kakršnemkoli
kontekstu na radiu oz. televiziji v republiki Sloveniji. Avtorji lahko na razpisu sodelujejo z več skladbami. Prvi polfinale
bo potekal v petek, 25. 6., drugi polfinale v soboto, 26. 6., finale v nedeljo, 27. 6. 2021.

PRIJAVNICA
Vsak udeleženec naj pošlje eno prijavnico z materiali za obe kategoriji:
1. IZPOLNJENO PRIJAVNICO – z vsemi zahtevanimi podpisi (glej zadnjo stran tega dokumenta).
2. AVDIO POSNETKI za vsako skladbo:
KATEGORIJA 1 – avtorska skladba – Trajanje skladbe do največ 3 minute!
Posnetek 1 FULL verzija skladbe (glavni in spremljevalni vokali) – demo ali končna verzija (označiti!).
Posnetek 2 PLAYBACK verzija skladbe (brez glavnih vokalov)
KATEGORIJA 2 – svetovni hit
Posnetek 1 FULL verzija skladbe (glavni in spremljevalni vokali) – demo ali končna verzija (označiti!).
Posnetek 2 PLAYBACK verzija skladbe (brez glavnih vokalov)
3. VIDEO POSNETKI udeleženca/udeleženca z izvajanjem skladbe, celotna skladba brez prekinitve.
4. OSTALE OBVEZNE PRILOGE (v elektronski obliki preko e-pošte):
- besedilo pesmi,
- kratko biografijo/CV izvajalca/ke ali skupine,
- novejšo fotografijo (portret) izvajalca/ke ali skupine.
- video predstavitev izvajalca/ke ali skupine do največ 30 sekund (za medijske/javne objave).
5. VIDEOSPOTI za vsako skladbo – v roku 30 dni od obvestila o izboru na festival.
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Izpolnjeno prijavnico in vse zahtevane priloge (prijavnico OBVEZNO natisnete in podpišete) pošljite na naslov:
Agencija Plahutnik (za FeNS 2020), Bošamarin 32, 6000 Koper, Slovenija ali na info@agencijaplahutnik.com ALI
preko WeTransfer v formatih (dokumenti .doc/.pdf, fotografije .jpg/.tiff).
POZOR: Prijava je veljavna samo takrat, ko vsebuje vse zahtevane informacije, priloge in pdpise. Prejetih
materialov ne vračamo.

Razpisni rok:
Vse prijave morajo biti poslane do vključno 23:59 ure dne 19. 4. 2021. Organizator si pridržuje pravico do podaljšanja
roka po lastni presoji.

Kriteriji izbora:
Festivalska žirija bo s poslušanjem audio in video posnetkov, prispelih do konca razpisnega roka, ocenila skladbe in
izvajalce ter naredila predlog za tekmovalni izbor festivala. Ocenila bo tudi izvedbo izvajalcev v živo na dan prireditve,
v kolikor bo prireditev izvedena.

Nagrade:
Plakete za uvrstitve od 1.-3. mesta v posameznih kategorijah, za najboljše besedilo festivala, za najboljši scenski
nastop, za najboljšo video predstavitev in posebne nagrade za udeležbo na festivalih: ''Raspjevanje pahuljice'' Mrkonjid grad v BIH, ''Zvezdidki'' - Prilep v Makedoniji, ''Školjkice'' - Novi Sad in ''Šareni vokali'' - Sombor in ''Ta se
pesma ljubav zove'' v Kikindi v Srbiji, ''Čarobna frula'' v Zagrebu Hrvaška, Zlate iskrice v Varni – Bolgarija, STAR TO
BORN – Budimpešta – Madžarska in GOLDEN STARS RAIN, Vladimir – Rusija. Najboljši izvajalec celotnega festivala bo
prejel nagrado GRAND PRIX FeNS in nagrado mednarodnega združenja WAF. V kolikor festival ne bo izveden v živo,
bomo nagrade poslali po pošti.

Prijavnina:
Prijava na festival je brezplačna. Če bo prijavljena skladba oz. skladbe izbrane za festival, bo za posamezno izbrano
avtorsko skladbo (kategorija 1) znašala kotizacija v znesku 110 € (znesek je brez DDV) oz. 150,00 eur za udeležbo v
obeh kategorijah (avtorska skladba in svetovni hit) – v primeru izvedbe v živo. V primeru neizvedbe prireditve v živo
pa polovični znesek. V kotizaciji so vključeni organizacijski stroški izvedbe festivala.
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PRIJAVNICA
KATEGORIJA 1 – AVTORSKA SKLADBA
NASLOV SKLADBE:
NASLOV SKLADBE V ANGLEŠČINI:
TRAJANJE SKLADBE:
IZVAJALEC

Ime in priimek
Kraj in datum rojstva:
Naslov, kraj, država:
Telefon:

AVTOR/ICA GLASBE

E-mail:
Ime in priimek

Naslov, kraj, država:
Telefon:
AVTOR/ICA BESEDILA

E-mail:
Ime in priimek

Naslov, kraj, država:
Telefon:
PRODUCENT/KA-ARANŽER/KA

E-mail:
Ime in priimek

Naslov, kraj, država:
Telefon:

E-mail:

KATEGORIJA 2 – svetovni hit
NASLOV SKLADBE:
AVTORJI (glasbe, besedila, aranžmaja):
IZJAVA – s podpisom prijavnice:
- Soglašam, da lahko organizator posname pesem na fonogram za promocijske namene festivala in da se lahko skladba brez
plačila honorarja uvrsti na morebitni fonogram ali video posnetek s skladbami z izborov s preteklih ali bodočih izborov festivala.
- Zagotavljam, da je skladba izvirno delo. V zvezi s tem sprejmem vso moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke
tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator.
- Zagotavljam, da skladba na festivalu še nikdar ni bila objavljena, oziroma kakorkoli javno predvajana niti izvajana v Sloveniji.
- Strinjam se s pogoji razpisa 26. glasbenega festivala FeNS 2020 in zagotavljam, da so vsi podatki v prijavnici in prilogah resnični.
LASTNOROČNI PODPISI (za avtorske skladbe):
AVTOR GLASBE: ________________ AVTOR BESEDILA: ________________ AVTOR PRIREDBE: _________________
Dovolim svojemu otroku, da nastopa na festivalu FeNS 2020 in se drži pravil festivala. Prav tako dajem dovoljenje za
fotografiranje, video in avdio posnetke svojega otroka, ki bodo objavljeni v javnih medijih in se bodo uporabljali v
promocijske namene.
LASTNOROČNI PODPISI – STARŠ/SKRBNIK ________________________
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MENTOR: ________________________
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