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IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 
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Jubilejna 

20. ZLATA GRLA 

 

 20. pevska revija Zlata Grla bo letos praznično obarvana. Spremljali jo bodo še drugi dogodki, ki se bodo 

vrstili od petka 27. marca do nedelje 29. marca 2020.  

 

• Petek, 27. marca 

 Ob 20. uri bo v Gorici Koncert Zlatih, na katerem boste lahko prisluhnili odličnim mladinskim zborom iz 

Slovenije in Italije, ki so se s svojimi uspehi izkazali na državni in mednarodni ravni. 

 

• Sobota, 28. marca  

 Kulturni center Lojze Bratuž bo prizorišče jubilejne 20. revije otroških in mladinskih pevskih zborov Zlata 

Grla.  Tekmovalnemu koncertu ob 15.uri bo sledil netekmovalni koncert ob 17.30. Na revijo se lahko prijavite 

do 22. februarja 2020. 

  

• Nedelja, 29. marca 

 Praznovanje se bo nadaljevalo v nedeljo 29. marca ob 15. uri: vabimo vas, da se nam pridružite na 

delavnicah s priznanimi zborovodji in pevskimi pedagogi, ki bodo s pevci raziskovali glasbeni svet tudi preko 

igre, giba in drugih izraznih govoric. Na delavnice, ki so namenjene osnovnošolskim in srednješolskim 

pevcem, se lahko prijavijo zbori ali posamezni pevci. Podrobne informacije o poteku delavnic bomo 

posredovali januarja.  

 Tridnevno srečanje se bo sklenilo v nedeljo 29. marca ob 17.30 s prireditvijo, na kateri se bodo s skupnim 

petjem predstavili udeleženci delavnic. Sledilo bo praznovanje s posebnim presenečenjem.   

 

 

URNIK DOGODKOV NA LETOŠNJIH ZLATIH GRLIH 

 

Petek, 27. marca 2020: 

ob 20.uri Koncert Zlatih   

 

Sobota, 28. marca 2020: 20. revija ZLATA GRLA 

ob 15.uri: tekmovalni koncert 

ob 17.30: netekmovalni koncert 

 

Nedelja, 29. marca 2020: 

ob 15. uri: delavnice  

ob 17.30:  zaključna prireditev in praznovanje  
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20. revija 

ZLATA GRLA 

 

NETEKMOVALNI KONCERT 

Sobota, 28. marca, ob 17.30 

 

 Na netekmovalnem koncertu bodo nastopili otroški in mladinski zbori. Program naj obsega tri pesmi, 

med katerimi naj bo vsaj ena skladba slovenska umetna ali priredba slovenske ljudske pesmi. 

 

 

 TEKMOVALNI KONCERT 

Sobota 28. marca, ob 15.uri 

 

 Na tekmovalnem koncertu bodo nastopili otroški in mladinski zbori štirih različnih zasedb:  

 

• mali otroški zbori, v katerih pojejo pevke in pevci, rojeni od leta 2012 in mlajši; 

• otroški zbori, v katerih pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2008 in mlajši; 

• mladinski zbori, v katerih pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2005 in mlajši   

• dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori, v katerih pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2000 in mlajši.  

•  

V zboru lahko 10 % pevcev za eno leto presega starostno omejitev. 

 

 

 

Sestava sporedov: 

 Zbori naj predstavijo tri skladbe, med katerimi naj bo vsaj ena skladba slovenska umetna ali priredba 

slovenske ljudske pesmi. 

Izvajanje je možno a cappella ali z instrumentalno spremljavo, če je ta predpisana v izvirniku predložene 

partiture. 
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Ocenjevanje zborov: 

 

Nastope zborov bo ocenjevala tričlanska strokovna žirija. 

Zborom bo dodelila naslednja priznanja:  

- zlato priznanje z odliko  

- zlato priznanje 

- srebrno priznanje 

- bronasto priznanje 

 

Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja: 

- priznanje za najboljši zbor tekmovanja  

- priznanje za najboljše zbore posameznih kategorij 

- priznanje za najboljšo izvedbo slovenske umetne skladbe 

- priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi 

- priznanje za najboljšo sestavo sporeda  

- priznanje za najbolj prepričljivo izvedbo pesmi a cappella za mladinski zbor 

- priznanje za najbolj prepričljivo izvedbo dvoglasne pesmi za otroški zbor 

- priznanje za najboljšega korepetitorja. 

 

Razglasitev rezultatov bo ob 19. uri, po nastopu zborov na netekmovalnem koncertu. 

 

 

Dodatne informacije:  

- Dokončne urnike tekmovanja in revije bomo sporočili, ko bomo dobili vse prijavnice, zato vas prosimo, 

da upoštevate rok prijave. 

- Za popestritev nastopov vas vabimo, da pri predstavitvi zbora uporabite igriv slog. Predstavitev 

potrebujemo tudi za zbore, ki se udeležijo netekmovalnega koncerta.   

- Vsi pevci in instrumentalisti bodo po nastopu dobili malico. 
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PRIJAVA 

 

Rok prijave: 22. februar 2020. 

Prijavite se preko spletne prijavnice na naslov: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwvtGtybwnN_gtdMFUIADzrDbi_ODB3vEGg_9YmW_xOWU_nQ/

viewform?usp=sf_link 

V primeru da imate težave s spletno prijavo, prilagamo tudi navadno prijavnico. 

 

Vpisnina na tekmovalni del: 25 € 

Zbori, ki bodo sodelovali na tekmovalnem delu revije, naj do 22. februarja: 

a) nakažejo kotizacijo v višini 25,00€ na iban št.: 

IT 82 Z 0892 8646 5001 2000 720053 

Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela (Zadružna kraška banka ZKB, podružnica  Sovodnje ob Soči, Ul. 

Prvega maja, 75), s pripisom  Vpisnina ZG20, ime zbora. 

ali 

b) izročijo znesek kotizacije v zaprti ovojnici na sedež Združenja cerkvenih pevskih zborov Gorica (Drevored 

XX Septembra, 85, Gorica). Na ovojnici naj bo napisano: Vpisnina ZG20, ime in naslov zbora 

 

Zborom bomo izstavili račun o plačilu.  

 

Obvezne priloge za zbore, ki se udeležijo tekmovanja: do 1. marca 2020 

- seznam nastopajočih z letnico rojstva. 

- štiri čitljivi izvodi partitur izbranih skladb na naslov:  

 

ZCPZ – Združenje cerkvenih pevskih zborov 

Drevored XX septembra 85 / Viale XX settembre 85 

34170 Gorica/Gorizia 

Italija 

 

 

Za pojasnila in dodatne informacije lahko pišete na:  

pdvrhsvmihaela@yahoo.it (Giulia Černic - organizator) 

mateja_mc@yahoo.it (Mateja Černic – umetniški vodja) 

0039 338 8229940 (Karen Ulian - predsednica PD Vrh sv. Mihaela) 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwvtGtybwnN_gtdMFUIADzrDbi_ODB3vEGg_9YmW_xOWU_nQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwvtGtybwnN_gtdMFUIADzrDbi_ODB3vEGg_9YmW_xOWU_nQ/viewform?usp=sf_link
mailto:pdvrhsvmihaela@yahoo.it
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ZLATA GRLA 2020 - PRIJAVNICA  

 

VRSTA ZBORA:  

Mali otroški zbor (do 8 let)  

Otroški zbor (do 12 let)  

Mladinski zbor (do 15 let)  

Dekliški/Fantovski/mešani mladinski zbor  

(do 20 let) 

 

 

ZBOR BO NASTOPIL NA:  

Netekmovalnem koncertu  

Tekmovalnem koncertu  

Ime zbora:__________________________________________________________ 

Ime in priimek zborovodje:_____________________________________________ 

Instrumentalisti: ______________________________________________________  

Predsednik ali odgovorna oseba:  _________________________________________ 

Elektronski naslov: ____________________________________________________  

Telefonska številka: ____________________________________________________ 

Število sodelujočih pevcev: ______________________________________________ 

 

- Spored: 

Avtor skladbe ali priredbe 
(ime in priimek) 

Naslov skladbe Avtor besedila (ime in priimek) 
ali izvor skladbe 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

 

- Predstavitev zbora (do 500 znakov)

 


