4. BLEJSKI ZLATI MIKROFON – 4th BLED GOLDEN MICROPHONE
MEDNARODNO PEVSKO TEKMOVANJE ZA OTROKE MLADINO IN ODRASLE
Slovenija – Bled, 18. do 23. julij 2017

PODROBEN URNIK Z NAVODILI

(za udeležence festivala in njihove spremljevalce)

TOREK, 18.7.2017 – PRIHODI IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
Prihodi in registracija gostov ter prevzem festivalskih materialov (uradnih biltenov, akreditacij, urnikov,…)
Registracija in prevzem festivalskih materialov poteka v pisarni festivala, v 1. nadstropju Hotela Jelovica
(sejna soba C) takoj ob dvigalu (na vratih bo nalepljen plakat festivala in napis Festival Office).
SREDA, 19.7.2017 – IZLET NA BLEJSKI GRAD, URADNA OTVORITEV S KONCERTOM
- zajtrk v skladu z urnikom v posameznem nastanitvenem objektu
9:30 - 13:00 – Izlet na BLEJSKI GRAD
z ogledom srednjeveškega muzeja, tiskarne, zdravico s člani mednarodne žirije in dobrodošlico udeležencem
s strani blejskega župana, gospoda Janeza Fajfarja (12:00) in spektakularnim nastopom srednjeveške viteške
skupine Gašperja Lambergarja (12:15-12:45).
Zbor udeležencev je ob 9:30, pred vhodom v Festivalno dvorano. Bodite točni, zamudnikov ne bomo čakali !!!
Ker se bomo na grad odpravili po peš poti, bodite primerno oblečeni in obuti. Hoje do gradu je približno 15 minut
in ni naporna, ker je pot speljana vijugasto, ni strma in je lepo urejena. Po nastopu viteške skupine, predvidoma ob
12:45 se bomo vrnili na Bled in pripravili na tonske vaje za otvoritveni koncert (začetek ob 14h).
14:00 - tonske vaje za otvoritev in otvoritveni koncert
(od 14.00 do 16.00 tuji, od 16.00 do 18.00 domači udeleženci).
Zaradi hitrejšega poteka, bo objavljen natančen poimenski razpored tonske vaje, ki ne bo enak vrstnemu redu
nastopov na večernem predstavitvenem koncertu (časovna omejitev je 2:30, sicer fade out!!).
20:00 - Uradna otvoritev s predstavitvijo in mimohodi delegacij, članov strokovne žirije, pozdravnim govorom
blejskega župana, gospoda Janeza Fajfarja in »Grand Opening« predstavitvenim koncertom udeležencev
Mlajši udeleženci bodo nastopili v prvem delu, potem pa starostnih kategorijah tudi ostali (predvidoma do 23:00).
ČETRTEK, 20.7.2017 – 1. KROG TEKMOVALNIH NASTOPOV – FESTIVALNA DVORANA BLED
- zajtrk v skladu z urnikom v posameznem nastanitvenem objektu
9:00 – 12:45 tonske vaje za 1. krog tekmovalnih nastopov, po natančnem poimenskem časovnem razporedu
in enakem vrstnem redu kot bo kasneje potekalo tekmovanje
13:00-14:00 – poletno sankanje na Straži, odhod ob 12:45 izpred glavnega vhoda v Festivalno dvorano
Bodite točni, ker zamudnikov ne bomo čakali!!
16:00 - 1. krog tekmovalnih nastopov kategorije XXS, XS in S
20:00 - 1. krog tekmovalnih nastopov kategorije M, L in XL
Nastopajoči morajo biti primerno oblečeni in pripravljeni za nastop v zaodrju, najmanj 30 minut pred pričetkom!
(kategorije XXS, XS in S ob 15:30, kategorije M, L in XL ob 19:30)
Pevce, ki v določenem času ne nastopajo in njihove spremljevalce naprošamo, da med nastopi drugih ne
hodijo ven in noter iz dvorane, saj s tem zelo motijo ostale nastopajoče!

PETEK, 21.7.2017 – 2. KROG TEKMOVALNIH NASTOPOV – FESTIVALNA DVORANA BLED
- zajtrk v skladu z urnikom v posameznem nastanitvenem objektu
8:30 - 11:45 tonske vaje za 2. krog tekmovalnih nastopov, po natančnem poimenskem časovnem razporedu
in enakem vrstnem redu kot bo potekalo tekmovanje
12:00 - Izlet s pletnami na BLEJSKI OTOK, odhod ob 11:45 izpred glavnega vhoda v Festivalno dvorano.
Bodite točni! Vračanje z otoka do 14:00 ure.
Za izlet se je potrebno predhodno (čim prej) prijaviti na email: info@studio-osminka.com ali prek sms na številko + 386
41 650 936 (zadeva BZM 2017-IZLET OTOK). Navedite priimek in ime prijavitelja ter število oseb, ki jih prijavlja. Cena
vožnje s pletno je 12 Eur na osebo. Plača se najkasneje en dan pred izletom v pisarni festivala.
16:00 - 1. krog tekmovalnih nastopov kategorije XXS, XS in S
20:00 - 1. krog tekmovalnih nastopov kategorije M, L in XL
Nastopajoči morajo biti svečano oblečeni in pripravljeni za nastop v zaodrju, najmanj 30 minut pred pričetkom!
(kategorije XXS in XS ob 15:30, kategorije S, M in L ob 19:30)
Pevce, ki v določenem času ne nastopajo in njihove spremljevalce naprošamo, da med nastopi drugih ne
hodijo ven in noter iz dvorane, saj s tem zelo motijo nastopajoče!
SOBOTA, 22.7.2017 – RAZGLASITEV REZULTATOV S PODELITVIJO NAGRAD
GALA KONCERT NAGRAJENCEV
- zajtrk v skladu z urnikom v posameznem nastanitvenem objektu
14:00 zbor vseh udeležencev v svečanih oblačilih v avli recepcije in pred vhodom v hotel Jelovica Bled
Pevke, pevce in člane žirije bodo blejski fijakerji s kočijami prepeljali do vhoda v Festivalno dvorano, najprej kategorije
XXS, XS, X, M, L in XL ter na koncu še člane žirije. Udeleženci se na rdeči preprogi razporedijo po starostnih skupinah
za skupinsko fotografiranje. Za kvalitetno posamično spominsko fotografiranje bo v avli Festivalne dvorane na voljo tudi
pop-up stena, z grafično podobo festivala in profesionalnim fotografom, ki bo za sprejemljivo ceno naredil posnetke po
vaši želji.
15:00 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev nagrad, Festivalna dvorana Bled
19:00 Gala koncert nagrajencev z gosti – odprt veliki oder na blejski Promenadi, nastopajo:
- prejemniki posebnih nagrad, 3.,2.,1. mesto, GP 2016 (Žiga Lakner) JGP 2017 in GP 2017
- BQL in Nika Zorjan z bandom
Pevke in pevci, ki bodo nastopili na Gala koncertu, bodo objavljeni šele na razglasitvi, zato naj bodo vsi
pripravljeni na to! Pevci Chosen singers will perform on the Gala concert song from the first round of contest.
-

po Gala koncertu sledijo nastopi gostov_
MEGA HIT slovenskega izbora za pesem Evrovizije leta 2017 – BQL in NIKA ZORJAN
prižiganje več kot 10.000 lučk na jezeru
ob 23h veličasten ognjemet

NEDELJA, 23.7.2017 – ODHODI UDELEŽENCEV
- zajtrk v skladu z urnikom v posameznem nastanitvenem objektu
VEČERJA V HOTELIH JELOVICA IN KRIM ZA UDELEŽENCE FESTIVALA BO:
18.7.2017 - ob 19h, 19., 20. in 21.7. ob 18h
zaradi Gala koncerta - 22.7.2017 v hotelu Jelovica ob 17h
v hotelu Krim ob 21:00 (počakajo, da se gostje vrnejo z Gala koncerta).

