–

NAJPOMEMBNEJŠE INFORMACIJE
DATUM: 18. - 23. julij 2017
(18. julij – prihodi tujih gostov, 23. julij – odhodi tujih gostov)
KRAJ: BLED - SLOVENIJA (http://www.bled.si)
Ploščad pred Festivalno dvorano Bled (Uradna otvoritev)
Festivalna dvorana Bled (Tekmovanje, Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad)
Odprt oder na Blejski promenadi (Gala koncert nagrajencev)
NASTANITEV: Hotel Rikli (prej Jelovica) Bled *** / Hotel Krim Bled ***
Jazz Hostel&Apartmaji Bled
KDO LAHKO SODELUJE?
Uradno povabljeni pevci in pevci, ki so uspešno opravili pred izbor, oz. avdicijo
v 5 starostnih kategorijah od najmlajših otrok do odraslih do 40 let
ROKI ZA PRIJAVO IN PLAČILA:
Rok za prijavo udeležencev iz Slovenije in plačilo prijavnine je 28.6.2017
Izpolnjene prijavo, življenjepis, fotografije, kopijo osebnega dokumenta in
potrdilo o plačilu prijavnine, je potrebno poslati najkasneje do 28.6.2017,
glasbene podlage pa najkasneje do 30.6.2017.

VSEBINA:

Dnevni razpored dogodkov in aktivnosti
Starostne skupine
Pravila tekmovanja in ocenjevanje
Nagrade
Uradna nastanitev in festivalski paketi
Cene in podatki za plačilo
F. A. Q. – Pogosta vprašanja
Kontakti in podatki za plačila

DNEVNI RAZPORED DOGODKOV IN AKTIVNOSTI:







Torek, 18.7.2017 – Prihodi tujih udeležencev in drugih gostov
Sreda, 19.7.2017 – Izlet na Blejski Grad, Uradna otvoritev, Predstavitveni koncert
Četrtek, 20.7.2017 – Tonske vaje za 1. krog tekmovanja, Letno sankanje na Straži, 1. krog tekmovanja
Petek, 21.7.2017 – Tonske vaje za 2. krog tekmovanja, Izlet na Blejski otok, 2. krog tekmovanja
Sobota, 22.7.2017 – Uradna razglasitev rezultatov in podelitev nagrad, Gala koncert nagrajencev
Nedelja, 23.7.2017 – Odhodi tujih udeležencev in drugih gostov

STAROSTNE SKUPINE:






Kategorija »XXS« - pevci mlajši od 9 let (še ne 9)
Kategorija »XS« - pevci od 9 do 10 let (še ne 11)
Kategorija »S« - pevci od 11 do 14 let (še ne 14)
Kategorija »M« - pevci od 14 do 18 let (še ne 18)
Kategorija »L« - pevci od 18 do 40 let (še ne 40)

PRAVILA TEKMOVANJA:

Vsak pevec se predstavi z dvema skladbama brez omejitev glede zvrsti. Za kategorije »S«, »M« in »L« morata biti
skladbi v dveh JEZIKIH (obvezno). Za mlajše kategorije, »XXS« in »XS«, petje v različnih jezikih NI OBVEZNO.
Tekmovalni nastopi potekajo V ŽIVO, na posneta glasbeno podlago, spremljavo, t. i. matrico, kjer so lahko posneti
tudi spremljajoči (back) vokali, glas solista pa na spremljavi ne sme biti posnet.

ČASOVNE OMEJITVE: 3:30 minut za kategorije XXS, XS in S / 4:00 minut za kategorije M in L
Glasbene spremljave, podlage, matrice, negative za vse skladbe je treba poslati v mp3 formatu (kvalitete vsaj 320kbps)
na e-mail: info@bled-goldenmic.si ali info@studio-osminka.com in v izogib zmešnjavi in napakam jasno navesti
BGM 2017, starostna skupina, priimek in ime pevca, 1. ali 2. krog, naslov skladbe
Na primer:
BGM 2017 XXS Novak Metka – Otvoritev - Ladadidej
BGM 2017 XXS Novak Metka – 1. krog - Ne bodi kot drugi
BGM 2017 XXS Novak Metka – 2. krog - Heart of Gold
Pevci, ki želijo nastopiti na otvoritvenem koncertu, morajo pripraviti tudi 3. skladbo, ki ne sme biti ena od
tekmovalnih. Svetujemo izbor zanimivih in ne predolgih pesmi.
Skladba za otvoritveni koncert ne sme biti daljša od 2:30 minut.
V primeru prekoračitve predpisane dolžine, bo tonski inženir, po preseženem časovnem limitu postopoma
utišal glasbeno podlago, naredil t. i. »fade oout«.
Pevce in pevke bo ocenjevala mednarodna strokovna žirija, sestavljena iz priznanih strokovnjakov na področju
petja, pevskih pedagogov, profesionalnih pevcev in glasbenikov. Žirija bo ločeno ocenjevala:
1. vokalno izvedbo (intonacija, ritem, ton, dinamika, tehnična izvedba, fraziranje, glasbeni izraz,…)
2. odrski nastop (koreografija, kostumografija, odrski gib, obrazna mimika, prepričljivost,...)
Vsako področje posebej, bodo člani žirije ocenili z ocenami od najmanj 60 do največ 100 točk, za vsak krog tekmovanj
posebej. Z namenom doseči čim bolj pošteno ocenjevanje, se najnižja in najvišja ocena vsakega področja, v posamičnem
krogu tekmovanja, odbije iz skupnega seštevka točk. Člani žirije ne smejo glasovati za kandidate iz svoje države.

NAGRADE:

VSI nastopajoči prejmejo medalje z logotipom festivala in unikatnimi diplomami, natisnjenimi v srednjeveški grajski
tiskarni, na ročno izdelanem papirju. Skupni zmagovalec, prejemnik Grand Prix nagrade, zmagovalec v najmlajših
kategorijah, prejemnik Junior Grand Prix nagrade, najboljši trije v vsaki kategoriji in prejemniki posebnih nagrad,
prejmejo tudi pokale.
DENARNE NAGRADE: 100 € za 3. mesto, 200 € za 2. mesto in 300 € za 1. mesto v vsaki starostni kategoriji.
GLAVNA NAGRADA - GRAND PRIX: 1.000 € za pevca/pevko, ki bo skupno zbral/a največje število točk.
JUNIOR GRAND PRIX - 400 € - NOVO V LETU 2017!!!
za pevca/pevko, ki bo zbral/-a največje število točk v najmlajših starostnih skupinah (XXS, XS in S)
Denarne nagrade bodo izplačane v neto zneskih. Ustrezni davek bo odštet v skladu z obstoječo zakonodajo.

URADNA NAMESTITEV:

Hotel RIKLI (prej Jelovica)***, Cesta Svobode 8, Bled, Slovenia (http://hotel-jelovica.afna.si/en/)
Hotel Krim ***, Ljubljanska cesta 7, Bled, Slovenia (http://www.sportina-turizem.si/hotel-krim/)
Jazz Hostel&Apartments, Prešernova cesta 68, Bled, Slovenia (http://www.jazzbled.com/)

CENIK FESTIVALSKIH PAKETOV
BLEJSKI ZLATI MIKROFON 2017 – PAKET JELOVICA*

VKLJUČEN JE KOMPLETEN PROGRAM FESTIVALA Z NAMESTITVIJO IN PREHRANO
HOTEL RIKLI (prej JELOVICA) 3*** najbližji Festivalni dvorani, oddaljen le 170 m
5 noči, od 18. do 23. julija 2017 – s polpenzionom
ENOPOSTELJNA SOBA
DVO POSTELJNA SOBA STANDARD (odrasli)
otrok 4-13.99 let na osnovnem ležišču
otrok 4-11.99 let na dodatnem ležišču

450 Eur
350 Eur
280 Eur
225 Eur

DVO POSTELJNA SOBA SUPERIOR (jezerska stran)
otrok 4-13.99 let na osnovnem ležišču
otrok 4-11.99 let na dodatnem ležišču

390 Eur
290 Eur
250 Eur

(CENE SO NA OSEBO, ZA OBDOBJE OD 18. - 23.7.2017)
Vkjučene storitve:

- »Vse kar lahko poješ in popiješ!« hladno/topli samopostrežni buffet za zajtrk in večerjo
- Vključene pijače: (pomarančni/jabolčni sok, oranžada/kola, gazirana/negazirana voda, pivo, rdeče/belo vino)

- notranji bazen, fitness, terasa za sončanje, brezplačni Wi-Fi, brezplačno parkiranje (do zapolnitve)
OTROCI DO 4 LET – GRATIS!

DRUŽINSKE KAPACITETE:
STUDIO (2 sobi za 3 osebe)
990 Eur
DRUŽINSKA SOBA (1 soba 2+2 osebi)
1.190 Eur
SUITA (2 ločeni sobi, za 2+2 osebi)
1.290 Eur
(CENE SO NA OBJEKT ZA OBDOBJE od 18. do 23. julija 2017, nočitev in zajtrk)
Doplačila za storitve, ki niso vključene v paketih (na osebo, na dan):
- nadgradnja iz nočitve z zajtrkom na polpenzion 13,00 Eur/na dan-odrasli 10,00 Eur/na dan, otroci
- turistična taksa odrasli
1,27 Eur/dan
- turistična taksa odrasli od 7-18 let
0,64 Eur/dan

BLEJSKI ZLATI MIKROFON 2017 – PAKET KRIM*

VKLJUČEN JE KOMPLETEN PROGRAM FESTIVALA Z NAMESTITVIJO IN PREHRANO
V HOTELU KRIM 3*** samo 500 m od Festivalne dvorane Bled
5 dni&noči, od 18. do 23.julija 2017 – usluga polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
ENOPOSTELJNA SOBA
360 Eur
DVO IN TRIPOSTELJNA SOBA (odrasli)
295 Eur
otrok do 12 let z 2 odraslima
140 Eur
otrok do 15 let z 2 odraslima
180 Eur
2 OTROKA DO 12 LET Z 2 ODRASLIMA
prvi otrok do 12 let
120 Eur
drugi otrok do 12 let
160 Eur
1 OTROK DO 12 IN 1 OTROK DO 15 LET Z 1 ODRASLIM
otrok do 12 let
160 Eur
otrok do 15 let
195 Eur
(CENE SO NA OSEBO, ZA OBDOBJE OD 18. - 23.7.2017)
Vključene storitve:
- samopostrežni zajtrk in večerja, brezplačni Wi-Fi, brezplačno parkiranje (do zapolnitve)
Doplačila za storitve, ki niso vključene v paketih (na osebo, na dan):
- turistična taksa odrasli
1,27 Eur/dan
- turistična taksa odrasli od 7-18 let
0,64 Eur/dan

BLEJSKI ZLATI MIKROFON 2017 – PAKET JAZZ*

NA VOLJO SO APARTMAJI ZA 4 OSEBE

-

VIRTUALNI OGLED: http://www.jazzbled.com/virtual-tour#node9
Cena na osebo za celo festivalsko obdobje – 240 €
5 dni&noči, od 18. do 23. julija 2017 – zajtrk/večerja (piknik), brezplačni Wi-Fi, brezplačno parkiranje
-

Dodatni dnevi se zaračunajo posebej, dodatno, cena na dan je enaka kot v osnovnih paketih.

* FESTIVALSKI PAKET NE VKLJUČUJE LE NASTANITVE IN PREHRANE, ampak celo vrsto storitev,
od predpriprav, zagotovitve primerne dvorane z odrom, garderobami in vse potrebno tehnično opremo
(ozvočenje, osvetlitev, led zasloni in dekoracijo), promocijo, organizacijo, vso ustrezno logistiko, aktivnosti za pripravo
in produkcijo festivalskih dogodkov, od tonskih vaj, uradne otvoritve, predstavitvenega koncerta, tekmovalnih
koncertov, uradne razglasitve rezultatov s podelitvijo nagrad, gala koncerta nagrajencev, tehnično podporo, varovanje,
produkcijo video in foto gradiva, informativnega in promocijskega materiala, zagotavljanje nagrad (medalj, priznanj za
udeležbo, diplom in pokalov za najboljše, denarnih nagrad) in vseh ostalih storitev in uslug, ki zagotavljajo dobro
počutje gostov festivala med bivanjem v Sloveniji, na Bledu, vključujoč naslednje dogodke:
- izlet na Blejski grad z dobrodošlico župana občine Bled
- ogled srednjeveškega muzeja in tiskarne
- spektakularni nastop viteške skupine Gašperja Lambergarja v kostumih iz srednjega veka
- tonska vaja za uradno otvoritev in predstavitveni koncert, na ploščadi pred glavnim vhodom v Festivalno dvorano
- uradna otvoritev »Grand opening«, predstavitveni koncert, na ploščadi pred glavnim vhodom v Festivalno dvorano
- tonska vaja za 1. krog tekmovanja za vse starostne skupine, Festivalna dvorana Bled
- tonska vaja za 2. krog tekmovanja za vse starostne skupine, Festivalna dvorana Bled
- letno sankanje na Straži
- izlet s pletnami na Blejski otok (opcijsko, ni vključeno v osnovnih paketih)
- uradna razglasitev rezultatov s podelitvijo nagrad, Festivalna dvorana Bled
* pevke ali pevec, ki ga ne bo na uradni razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad, bo diskvalificiran, ne prejme nagrad
- Gala koncert nagrajencev, odprt oder na Blejski Promenadi
Do prejema 60% predujma za festivalski paket, organizator ne jamči za izbrane nastanitvene kapacitete.
Preostali znesek se lahko poravna preko banke, pred prihodom ali naslednji dan po prihodu na mesto festivala,
v pisarni festivala, ki bo v 1. nadstropju hotela RIKLI (prej Jelovica), v sejni sobi, tik ob vhodu v dvigalo.
Skenirana ali fotografirana dokazila o plačilih posredujte prek elektronske pošte na naše naslove.
OPOZORILO: Plačan avans za festivalski paket se ne vrne, v kolikor udeleženec zaradi svoje krivde ali
neutemeljenih razlogov, za katere ni kriv organizator, ne more nastopiti na festivalu.

ZELO POMEMBNO !!!
Za tuje udeležence in goste, ki želijo imeti brezplačen vstop na vse festivalske dogodke in aktivnosti, ki jih pripravlja
in omogoča mednarodni festival Blejski zlati mikrofon NASTANITEV IZVEN PONUJENIH OBJEKTOV NI MOGOČA.
Prijavnina za udeležence iz Slovenije znaša 120 Eur (velja izključno za sodelujoče pevke in pevce).
Spremljevalci in ostali gostje plačajo pavšal v višini 60 Eur. V tem znesku so vključene vstopnine na Blejski grad in muzej,
letno sankanje na Straži ter akreditacija, na osnovi katere je omogočen prost vstop na vse festivalske dogodke.
Gostje iz Slovenije lahko koristijo tudi katerega od festivalskih paketov. Pevci in pevke v tem primeru plačajo prijavnino
80.- Eur, akreditacije pa dobijo tudi vsi spremljevalci, nastanjeni v objektih, ki jih ponuja festival.

PRIJAVE, ROKI IN PODATKI ZA PLAČILA:

ROK ZA PRIJAVE, plačilo prijavnine ter 60% garancije za festivalski paket za udeležence iz Slovenije je:

SREDA 28.6.2017 DO 23.59 !!! PRIJAVE IN POTREBNA GRADIVA SPREJEMAMO IZKLJUČNO PREK
ELEKTRONSKE POŠTE NA NASLEDNJA NASLOVA:
info@studio-osminka.com ali info@bled-goldenmic.si
Plačila je potrebno izvesti izključno preko banke na naslednji račun:
IBAN: SI56 6100 0001 4135 866; BIC/SWIFT CODE: HDELSI22
DELAVSKA HRANILNICA D. D., Miklošičeva cesta 5, 1000 LJUBLJANA – SLOVENIA, Podružnica Jesenice
Imetnik računa: OSMINKA, Sandi Vovk s. p., Delavska ulica 30, 4281 Mojstrana, Slovenija

F. A. Q. – POGOSTA VPRAŠANJA:

KAJ JE »FESTIVALSKI PAKET«?
Festivalski paket je cela vrsta storitev povezanih s pripravo in organizacijo festivala (ne gre le za nastanitev in prehrano!),
vključujoč vse festivalske dogodke, izlete in druge aktivnosti pred, med in po zaključku festivala
KAJ JE PRIJAVNINA ?
Prijavnina je prispevek, ki ga plačajo udeleženci in na osnovi katerega lahko nastopajo na vseh festivalskih dogodkih,
obeh krogih tekmovanja in se potegujejo za bogate denarne in druge nagrade.
VSAK udeleženec bo prejel promocijska darila Bleda, akreditacijo, uradni bilten festivala, unikatno priznanje za udeležbo,
natisnjeno v srednjeveški grajski tiskarni, na ročno izdelan papir in medaljo/plaketo z logotipom festivala.
ALI JE MOŽNO POISKATI LASTNO NASTANITEV IN SODELOVATI NA FESTIVALU?
Nastanitev v lastni režiji in sodelovanje na festivalu je možna le za udeležence iz Slovenije, pod že predstavljenimi pogoji.
ALI JE MOŽNO TUDI DALJŠE BIVANJE KOT LE ZA ČAS FESTIVALA?
V kolikor nastanitvene kapacitete to dopuščajo, za to ni nobenih ovir. Cene na dan so enake kot v osnovnih paketih.
KAJ JE URADNO VABILO?
Uradno vabilo je posebna nagrada, ki jo organizator festivala podeljuje pevcem in pevkam, ki sodelujejo na drugih pevskih
tekmovanjih ali festivalih, doma in v tujini in na osnovi katerega, je prejemnik sprejet na festival brez udeležbe na avdiciji.
Za posebej nadarjene, večinoma mlade pevke in pevce, organizator festivala omogoča tudi določene popuste, še zlasti za
otroke Iz socialno šibkega okolja, da lahko predstavijo svoj talent mednarodni publiki.

KONTAKTI:

Mobilni telefon: + 386 41 650 936
E-mail: info@bled-goldenmic.si , info@studio-osminka.com
Spletna stran: http://bled-goldenmic.si/en/
Facebook stran: https://www.facebook.com/BledGoldenMic/

