Kulturno prosvetno društvo

PLANIKA Vojsko
Vojsko 16, 5280 Idrija

VABILO
Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko
Vas vljudno vabi k sodelovanju na 13. prireditvi

PRI NAS JE PESEM DOMA
Vojsko, v nedeljo, 9. septembra 2018 ob 15:00
Opis prireditve:
Glasbena prireditev »Pri nas je pesem doma« je tradicionalno srečanje ljudskih pevcev in pevskih skupin. Prireditev je
zasnovana kot koncert tradicionalne, pretežno slovenske ljudske glasbe. K sodelovanju na prireditvi vabimo pevske
družine in druge pevske sestave, ki v svojih sredinah gojite petje slovenskih ljudskih pesmi.
Z letošnjo prireditvijo se organizator pridružuje Evropskemu letu kulturne dediščine. Ljudska glasba je za večino
evropskih narodov pomemben sestavni del nesnovne kulturne dediščine. V program prireditve zato želimo letos vključiti
tudi ljudsko glasbo drugih evropskih narodov, zato Vas vabimo, da v svoj program po prosti izbiri vključite tudi ljudske
pesmi drugih, posebej sosednjih dežel. Seveda pa so še vedno najbolj dobrodošle slovenske ljudske pesmi , posebej
pesmi, značilne za območje, s katerega prihajate, pesmi, ki širši javnosti niso znane, ter še posebej pesmi, ki ste jih
morda iztrgali pozabi.
K sodelovanju še posebej vabimo družinske pevske sestave, kjer je zbranih več rodov (otroci, starši, stari starši).
Izvedba pesmi je lahko vokalna ali vokalno-instrumentalna, pri čemer se kot instrumentalna spremljava razume uporaba
tradicionalnih ljudskih glasbil področja, od koder prihaja nastopajoča skupina.
Vsaka nastopajoča skupina bo predstavila 2 (dve) pesmi
Nastopajoče skupine naj bi bile sestavljene iz najmanj 2 (dveh) in največ 12 (dvanajstih) pevcev.
Koncert se zaključi s prepevanjem skupne pesmi vseh nastopajočih in obiskovalcev.
Na prireditvi bo nastopilo do 10 skupin.
Prireditev ni tekmovalnega značaja.

Kulturno prosvetno društvo

PLANIKA Vojsko
Vojsko 16, 5280 Idrija
Kraj in datum prireditve:
nedelja, 09. septembra 2018, pričetkek ob 15.00 uri
Kraj prireditve: Prireditveni šotor pri lovski koči na Vojskem nad Idrijo.
Po končanem nastopu skupin bo sledilo družabno srečanje s prostim programom.
Prireditev bo v vsakem vremenu.
Tonske vaje bodo možne od 13:30 dalje

Organizator bo sprejemal prijave do 31.avgusta 2018 oz. do izpolnitve kvote ( 10 skupin):
-

z izpolnjeno prijavnico na naslov društva:
Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko, Vojsko 16, 5280 Idrija

-

z izpolnjeno prijavnico na e-mail društva: kudplanika@gmail.com

-

na gsm: 041 508 563 (Irena)

-

ali 068 198 641 (Mojca)

Organizator zagotavlja za nastopajoče naslednje pogoje:
-

pogostitev za nastopajoče in enega spremljevalca vsake skupine

-

vsaki skupini po predhodnem dogovoru povračilo kilometrine, (0,20 EUR za prevoženi km)

-

vsaka skupina prejme simbolično darilo

Organizacija prireditve:
Glavni organizator: Kulturno prosvetno društvo Planika Vojsko
Soorganizatorji: Prostovoljno gasilsko društvo Vojsko, Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko,

Prisrčno vabljeni na prijetno glasbeno druženje na Vojsko nad Idrijo !
Dodatne informacije:
-

gsm. 041 508 563 (Irena) ali 068 198 641 (Mojca)

-

www.vojsko.si

