
 
 
 
 
 
  
  

RAZPIS ZA GLAS MLADIH 2012 
 
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj organizira tradicionalno glasbeno prireditev  
GLAS MLADIH 2012. 
 
Vabimo vse mlade glasbenike od 10 do 30 let starosti, da pridejo na avdicijo. Na avdicijo vabimo 
tudi mlade voditelje programa stare od 12 do 25 let. 
 
Mladi glasbeniki se lahko prijavijo v treh kategorijah: 
 

1. OSNOVNOŠOLSKI GLAS MLADIH (glasbeniki od 5. do 9. razreda OŠ) 
2. POSAMEZNIKI IN DUETI (glasbeniki stari od 15 do 30 let) 
3. GLASBENE SKUPINE – PREDIZBOR ZA SCHENGENFEST 2013 (glasbeniki stari od 15 do 30 let) 

 
V prvi in drugi kategoriji se lahko mladi glasbeniki prijavijo s katerokoli skladbo. Glasbene skupine pa 
se lahko na avdicijo prijavijo zgolj z avtorsko skladbo, ki še ni bila javno izvajana, predvajana v medijih 
ali posneta na nosilcu zvoka. 
 
Več informacij in prijavnice za GLAS MLADIH 2012 (za mlade glasbenike in za mlade voditelje 
programa) najdete na spletni strani http://www.zik-crnomelj.eu  
 
Prijave sprejemamo do vključno petka, 19. oktobra 2012, na naslovu:  
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj  
s pripisom »Za Glas mladih 2012« ali po elektronski pošti: glas.mladih@zik-crnomelj.si.  
 
V soboto, 27. oktobra 2012, bomo v Kulturnem domu Črnomelj organizirali javne avdicije: 
- ob 10.00 bo avdicija za osnovnošolske glasbenike (od 5. do 9. razreda OŠ); 
- ob 11.00 bo avdicija za osnovnošolske voditelje programa (zadnja triada OŠ); 
- ob 11.30 uri bo avdicija za posameznike in duete (od 15. do 30. leta starosti); 
- ob 12.30 bo avdicija za voditelje programa (od 15. do 25. leta starosti); 
- ob 15. uri bo avdicija za glasbene skupine 
 
Strokovna komisija bo izbrala najboljše glasbenike, ki bodo nastopili na dveh zaključnih prireditvah 
GLASA MLADIH 2012, ki bosta v petek, 23. novembra 2012 in v soboto, 24. novembra 2012. 
Strokovna komisija bo prav tako izbrala voditelje – povezovalce programa, ki bodo povezovali oba 
večera. 
 
Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 07 30 61 382 (Tadej Fink – organizator projekta). 
 
Vabljeni k sodelovanju!       

Organizacijski odbor                                                            
Glasa mladih 2012 

 
 
 


