
 

RTV Slovenija, REGIONALNI CENTER MARIBOR, razpisuje v sodelovanju z glasbeno agencijo 
GERŽINA VIDEOTON Maribor in RADIOM SLOVENIJA 

 

JAVNI  NATEČAJ 
za 

FESTIVAL NAREČNIH POPEVK 
 

ki bo v nedeljo, 12. septembra 2010 v Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. 
Festival bodo prenašali in  posneli RADIO MARIBOR, RADIO SLOVENIJA in TELEVIZIJA SLOVENIJA. 

Nastopajoči bodo tekmovalne skladbe izvedli v živo, ob spremljavi Big banda RTV Slovenija. 
 

Natečaja se lahko udeležijo vsi slovenski ustvarjalci zabavne glasbe s skladbami, ki še niso bile javno predvajane in 
katerih  narečno besedilo še ni bilo objavljeno, trajajo pa lahko največ tri minute in pol. K sodelovanju vabimo tudi 

slovenske zamejske avtorje. Posamezni avtorji lahko na razpisu sodelujejo z več skladbami, na festivalu pa bodo lahko 
imeli pod svojim imenom ali psevdonimom največ tri popevke. Gre za festival popevk z narečnim besedilom, zato naj 

avtorji v glasbi in besedilu upoštevajo vedrost in barvitost govora, značilnega za posamezna slovenska območja. 
 

Vsaka prijava z geslom (ki je hkrati naslov skladbe) mora vsebovati: 
- demo posnetek 

- natipkano besedilo skladbe 
- predlog izvajalca in aranžerja 

- priloženo zaprto ovojnico, ki ima na zunanji strani napisano geslo - naziv skladbe, v njej pa so podatki o avtorjih, 
njihovi naslovi in telefoni. 

 

Strokovna komisija organizatorja bo za festival izbrala najmanj 12 oziroma največ 15 skladb. Organizator si 
pridržuje pravico izbrati izvajalca in aranžerja ter v dogovoru s strokovno komisijo opraviti manjše popravke. Na 

festivalu lahko nastopijo solisti in skupine (starost najmanj 15 let, največ 8 izvajalcev). 
 

Organizator bo podelil naslednje nagrade: 
- festivalsko statuo in nagrado za najboljšo skladbo po izboru poslušalcev 

- nagrado za najboljšo skladbo po izboru strokovne žirije 
- 3 nagrade za najboljša narečna besedila. 

 

S sodelovanjem na razpisu avtorji soglašajo, da se njihova dela snemajo za radijski in TV program, izdajajo in 
predvajajo na nosilcih zvoka in slike in da so besedila objavljena v festivalski brošuri. Na izboru izbrane popevke 

avtor ne more več umakniti iz konkurence, saj se je že s prijavo na natečaj strinjal s pogoji. 
 

Skladbe pošljite najkasneje do 28. marca 2010 na naslov: 
 

RTV SLOVENIJA, REGIONALNI CENTER MARIBOR, Ilichova 33, 2106 MARIBOR, s pripisom »Festival«. 
 

Dodatne informacije: 
Glasbeno uredništvo Radia Maribor (urska.cop@rtvslo.si) in Agencija GERŽINA VIDEOTON, p.p. 84, 

2001 Maribor, gerzina.videoton@siol.net, tel.: (02) 300 12 40. 


