Split, Kongresna dvorana Poljud – 150 metrov od stadiona NK Hajduk,

Spoštovani seniorski in mladinski pihalni orkestri,
Vabimo Vas v Split na 5. mednarodni festival amaterskih pihalnih orkestrov “Mitteleuropa Blasmusikfest
2014“. Sodelujoči pihalni orkestri iz Hrvaške in drugih evropskih držav bodo nastanjeni v hotelu Medena*** 4
km od Trogirja in 7 km od letališča Split.
Cilj festivala je popularizacija pihalnih orkestrov, razvoj medsebojnega sodelovanja orkestrov in dvig kvalitete
amaterskega dela tako na Hrvaškem kot tudi v srednjeevropski regiji. Na teh osnovah je festival odprt tudi za
sodelovanje orkestrov iz drugih delov Evrope in sveta. Festival je tekmovalnega značaja, orkestri pa tekmujejo
v treh seniorskih težavnostnih kategorijah (A, B in C) in dveh mladinskih (D in E).
3. Program festivala
Festival je sestavljen iz dveh delov:
3.1. Obveznega tekmovalnega dela - programa v dvorani KUC Poljud.
3.2. Obavezne parade vseh orkestrov in skupno muziciranje na Prokurativah.
3.1. Tekmovalni del
V tekmovalnem delu nastopajo vsi orkestri v petih navedenih kategorijah (A,B,C,D in E) pred strokovno
petčlansko žirijo. Vsak orkester nastopi z najmanj tremi skladbami v skupnem trajanju največ 30 minut.
Orkester lahko prosto izbira v kateri kategoriji želi nastopiti:
A) Visoka kategorija, B) Višja kategorija, C) Srednja kategorija, ter mladinski D in E kategoriji.
3.1. a) Orkestri, izvajajo tri različne skladbe:
1.) Uvodna skladba
2.) Obvezna skladba
3.) Skladba po lastnem izboru
Obavezne skladbe
Seniorske kategorije:
A) Visoka kategorija: John Barnes Chance: Variations on a Korean Folk Song (Boosey&Hawkes)
B) Višja kategorija: Steven Reineke: Pilatus (Barnhouse)
C) Srednja kategorija: Bert Appermont: Gullivers Travel (Beriato)
Mladinski kategoriji:
D) Višja stopnja: Thiemo Kraas: Cloud(iu)s…der Wolkenmann (Musikverlag Rundel)
E) Začetna stopnja: Kees Vlak: The Young Explorer - Overture (Musikverlag Rundel)

 Vrstni red izvajanja obvezne skladbe in skladbe po izboru ni pomemben, ga je pa pred nastopom
potrebno prijaviti žiriji. Uvodna skladba ne bo ocenjevana. Ta skladba mora biti ali koral ali marš visoke
umetniške vrednosti. Izbor obvezne skladbe določa kateri kategoriji orkester pripada. Skladba po izboru
mora imati enako ali višjo stopnjo težavnosti v primerjavi z obvezno skladbo. Glasba bi morala imeti
visoko stopnjo glasbene vsebine. Instrumentalne ali vokalne solistične skladbe niso dovoljene.
Prihod sodelujočih pihalnih orkestrov je v četrtek 24.04.2014 do časa večerje v Hotel Medena blizu Trogirja.
Tekmovanje se odvija v petek (25.04) in soboto (26.04). Svečani zaključek festivala s podelitvijo nagrad
najboljšim orkestrom v A, B, C, D in E kategoriji, ter plaket ostalim sodelujočim, bo 26.04.2014 ob 20 h
(sobota). Vsi člani orkestrov pa dobijo festivalsko knjižico v spomin.
Kotizacija na festivalu za A, B, C, D in E kategorijo znaša 220 EUR.
Festivalski aranžma je na bazi polnega penziona in vključuje tri nočitve in tri obroke dnevno od četrtka 24. 04.
2013 (večerja) do nedjelje 27.04.2013 (zajtrk). Cena aranžmaja po osebi je 155 EUR. Orkestri lahko prijavijo
tudi druge osebe, ki so del njihovega spremstva, cena teh aranžmajev je prav tako155 EUR.. Vodja ali dirigent
orkestra ima festivalski paket aranžma brezplačno (gratis).
Če ste zainteresirani za sodelovanje na festivalu nam pošljite elektronsko pošto, mi pa Vam bomo poslali
prijavnico in ostale informacije, ki jih želite.
Več informacij lahko dobite v PROGRAMU in PROPOZICIJAH festivala na naš spletni strani
www.blasmusikfestival.net (Mitteleuropa Blasmusikfest 2014 Split) ali pa preko naše elektronske pošte
event@blasmusikfestival.net ali info.mitteleuropa@gmail.com.

