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3. BLEJSKI ZLATI MIKROFON - Slovenija – Bled, 19. do 24. julij 2016
PODROBEN URNIK DOGODKOV Z NAVODILI:
(za udeležence festivala in njihove spremljevalce)

Torek, 19.7.2016 – 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 Jelovca,
takoj ob dvigalu (bo vidno označeno na vratih).

Sreda, 20.7.2016, Izlet na Blejski otok, Uradna otvoritev festivala s koncertom
- zajtrk v skladu z urnikom v posameznem nastanitvenem objektu
9:30 - 12:30 – Izlet na BLEJSKI GRAD, z ogledom srednjeveškega muzeja, tiskarne, dobrodošlico blejskega
župana, gospoda Janeza Fajfarja in nastopom srednjeveške viteške skupine Gašperja Lambergarja
odhod izpred hotela Ribno do hotela Jelovica ob 9:15, zbor vseh udeležencev izleta ob 9:30, pred vhodom v
hotel Jelovica (bodite točni, zamudnikov žal ne bomo mogli čakati)
Ker se bomo na grad odpravili po pešpoti, bodite primerno oblečeni in obuti. Hoje do gradu je približno 15 minut
in ni naporna, ker je sprehajalna pot speljana vijugasto, ni strma in je lepo urejena.
Od 14:00 dalje - tonske vaje za otvoritev in koncert (od 14 h do 16 h tuji, od 16 h do 18h domači udeleženci).
Zaradi boljše organizacije bo objavljen natančen poimenski razpored poteka tonske vaje, ki pa
ne bo enak vrstnemu redu nastopajočih na večernem otvoritvenem koncertu.
20:00 Uradna otvoritev s predstavitvijo delegacij, članov strokovne žirije, pozdravnim govorom
blejskega župana, gospoda Janeza Fajfarja in kulturnim programom
20:30 20:30 Veliki predstavitveni koncert udeležencev, gostja lanska zmagovalka Antonia Dora Pleško,
Mlajši udeleženci bodo nastopili v prvem delu, potem pa okvirno po starosti ostali (predvidoma do 24:00).

Četrtek, 21.7.2016 - 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 potekalo tekmovanje
13:00-14:00 – poletno sankanje na Straži, odhod ob 12:45 izpred glavnega vhoda v Festivalno dvorano
16:00 - 1. krog tekmovalnih nastopov kategorije XXS, XS in S
20:00 - 1. krog tekmovalnih nastopov kategorije XXS, XS in S
V 1. krogu tekmovalnih nastopov se kandidati predstavijo s skladbami v materinem oz. ne-angleškem jeziku,
primerno oblečeni in pripravljeni za nastop morajo biti v zaodrju najmanj 20 minut pred pričetkom.
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Petek, 22.7.2016 - 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
16:00 - 2. krog tekmovalnih nastopov kategorije XXS, XS in S
20:00 - 2. krog tekmovalnih nastopov kategorije XXS, XS in S
V 2. krogu tekmovalnih nastopov se kandidati predstavijo s skladbami v angleškem, oz. drugem jeziku, primerno
oblečeni in pripravljeni za nastop morajo biti v zaodrju najmanj 20 minut pred pričetkom.
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 motijo nastopajoče, vsi pa si zaslužijo optimalne pogoje za
svoj nastop !!

Sobota, 23.7.2016 - Razglasitev rezultatov s podelitvijo nagrad, Gala koncert nagrajencev
- zajtrk v skladu z urnikom v posameznem nastanitvenem objektu
15:00 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 in L na koncu člane žirije. Udeleženci se na rdeči preprogi razporedijo po starostnih
skupinah za skupinsko fotografiranje. Za posamično spominsko fotografiranje bo v avli Festivalne dvorane na
voljo tudi pop-up stena, z grafično podobo festivala.
16:00 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev nagrad, Festivalna dvorana Bled
20:00 Gala koncert nagrajencev z gosti (plesna skupina Bolero, Antonia Dora Pleško, ManuElla)
- oder na prostem na Blejski promenad
Pevke in pevci, ki bodo nastopili na Gala koncertu, bodo objavljeni šele na razglasitvi!
- po Gala koncertu prižiganje več kot 10.000 svečk iz jajčnih lupinic na jezeru, ognjemet, nastop ManuElle s
skupino, razvajanje v kulinaričnih ponudbi »Okusov Bleda«, druženje in obilo zabave na Blejski noči 2016.

Nedelja, 24.7.2016 odhodi udeležencev festivala
- zajtrk v skladu z urnikom v posameznem nastanitvenem objektu
Po zajtrku odhodi udeležencev in spremljevalcev, ki bodo bivali na Bledu do nedelje.

Večerja v hotelih Jelovica in Ribno za udeležence festivala bo v vseh dneh že ob 18:00 !!!

