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PODROBEN URNIK Z NAVODILI
(za udeležence festivala in spremljevalce)

TOREK, 17.7.2018 – PRIHODI IN REGISTRACIJA
Registracija udeležencev in prevzem festivalskih gradiv (uradni bilten, urniki, akreditacije…) bo možna v pisarni festivala,
v 1. nadstropju (sejna soba B), nasproti dvigala, v hotelu Jelovica Bled, v torek, 17.7. od 15. ure dalje in v sredo, 18.7.
od 8.00 do 10.00 ure ter v času uradnih ur pisarne. Plakat festivala z informacijo o uradnih urah bo nameščen na vratih pisarne.
SREDA, 18.7.2018 – IZLET NA BLEJSKI GRAD, URADNA OTVORITEV
- zajtrk v skladu z urnikom posameznega hotela
10:00 - 12:00 - Izlet na BLEJSKI GRAD, ogled srednjeveškega muzeja, tiskarne, zdravica Župana občine Bled,
g. Janeza Fajfarja s člani mednarodne žirije in dobrodošlico udeležencem festivala (11:30), spektakularni nastop viteške
skupine Gašperja Lambergarja (11:45), fotografiranje na gradu in uživanje v razgledu na panoramo Bleda.
Odhod izpred glavnega vhoda v Festivalno dvorano ob 9:30. Prosimo, da ste točni, zamudnikov ne bomo čakali !!!
Ker se bomo na grad odpravili po peš poti, bodite primerno oblečeni in obuti. Do gradu je 15-20 minut hoje.
Pešpot ni zahtevna, je ovinkasta, ni zelo strma in je popolnoma varna. Najkasneje ob 12:30 se bomo odpravili nazaj v hotele.
14:00 - tonske vaje za otvoritev in otvoritveni koncert, v natančno enakem vrstnem redu kot zvečer.
Razpored tonskih vaj bo objavljen na info tablah v hotelih Krim in Jelovica Bled ter na spletni strani festivala.
20:00 - URADNA OTVORITEV: predstavitev delegacij, članov mednarodne strokovne žirije, pozdravni govor Župana občine
Bled, g. Janeza Fajfarja, ki bo skupaj z najmlajšima udeleženkama, Aaliyah Grech z Malte in Julio Mario Dobrea iz Romunije,
prerezal otvoritveni trak.
VELIKI OTVORITVENI KONCERT VSEH UDELEŽENCEV
Dolžina skladb je omejena na 2:30-2:45 na skladbo. V primeru prekoračitve trajanja, bo narejen fade out.
ČETRTEK, 19.7.2018 – 1. KROG TEKMOVANJA – FESTIVALNA DVORANA BLED
- zajtrk v skladu z urnikom posameznega hotela
8:00 - 13:00 tonske vaje za OBA kroga tekmovanja (v enakem vrstnem redu kot na tekmovanju, po principu pol/pol)
16:00 - 1. krog tekmovanja, kategorije XXS, XS and S
20:00 - 1. krog tekmovanja, kategoriji M and L
PETEK, 20.7.2018 – LETNO SANKANJE IN 2. KROG TEKMOVANJA – FESTIVALNA DVORANA BLED
- zajtrk v skladu z urnikom posameznega hotela
10:00 - 12:00 Summer sledging on Straža Bled, departure at 9:30 from main entrance of Festivall Hall Bled
16:00 - 2. krog tekmovanja, kategorije XXS, XS and S (v obratnem vrstnem redu v okviru kategorij kot 1. krog)
20:00 - 2. krog tekmovanja, kategoriji M and L (v obratnem vrstnem redu v okviru kategorij kot 1. krog)

POMEMBNO !
Pevci morajo biti pripravljeni v zaodrju za nastope, najmanj 30 minut pred pričetkom posameznega kroga tekmovanja!
(kategorije XXS, XS in S ob 15:30, kategorije M in L ob 19:30)
Elegantna oblačila so obvezna za vse uradne dogodke festivala, uradno otvoritev, otvoritveni koncert, oba kroga
tekmovanja, svečano podelitev nagrad in Gala koncert nagrajencev.
Udeležence, ki v določenem trenutku ne nastopajo in njihove spremljevalce prijazno naprošamo, da med nastopi
drugih pevcev, ne hodijo v dvorano in iz nje !!!
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SOBOTA, 21.7.2018 – URADNA RAZGLASITEV REZULTATOV / PODELITEV NAGRAD & GALA KONCERT:
- zajtrk v skladu z urnikom posameznega hotela
9:00 - Izlet s pletnami na BLEJSKI OTOK, odhod ob 8:45, izpred glavnega vhoda v Festivalno dvorano
Prosimo, bodite točni! Z otoka se bomo vrnili predvidoma okrog 11:00 ure.
Za izlet na BLEJSKI OTOK se je potrebno prijaviti na elektronski naslov: info@studio-osminka.com
ali prek sms sporočila na mobilno telefonsko številkor: + 386 41 650 936 (zadeva BZM 2017-BLEJSKI OTOK).
Posredujte priimek in ime prijavitelja ter natančen seznam tistih, ki se bodo udeležili izleta. Cena je 12 Eur na osebo.
Ustrezen znesek, najbolje prijavitelj za celotno skupino, poravnajte najkasneje en dan pred izletom, v pisarni festivala.
Ob 14:00 morajo vsi pevci in člani žirije biti pripravljeni v avli recepcije ali pred vhodom hotela Jelovca Bled
za vožnjo s kočijami BLEJSKIH FIJAKERJEV do glavnega vhoda v Festivalno dvorano, najprej najmlajša skupina
XXS, potem XS, S, M, L in nakoncu člani mednarodne žirije. Na ploščadi glavnega vhoda v Festivalno dvorano,
bodo udeleženci razvrščeni v skupine za fotografiranje.
Za kvalitetne fotografije bo v avli festivalne dvorane na voljo ozadje z grafiko festivala. Profesionalni fotografi bodo na voljo za
izdelavo kvalitetnih fotografij, v skladu z vašimi željami, možno pa bo naročiti tudi takojšen tisk fotografij.
15:00 - Uradna razglasitev rezulatatov in podelitev nagrad, Festivalna dvorana Bled
19:00 - 21:00 Gala koncert nagrajencev in posebne gostje – oder na prostem, na Blejski Promenadi, nastopajo:
- dobitniki posebnih nagrad, najboljši trije iz vsake kategorije, Junior Grand prix 2018 in Grand prix 2018
- posebna gostja, skupna zmagovalka BZM 2017 - Christina Magrin (Malta)
Imena nastopajočih na Gala koncertu nagrajencev bodo objavljena na podelitveni slovesnosti, zato naj bodo
pripravljeni vsi udeleženci. Na Gala koncertu se izvaja SKLADBA IZ 1. KROGA TEKMOVANJA !
Nastopajoči morajo biti pripravljeni ob odru na Blejski Priomenadi najaksneje ob 18:30 !!!
21:15 - ZAKLJUČNA ZABAVA - DJ&Karaoke in tradicionalna torta festivala Blejski zlati mikrofon !!!
- restavracija Hotela Jelovica Bled
NEDELJA, 22.7.2018 – ODHODI UDELEŽENCEV
- zajtrk v skladu z urnikom posameznega hotela

ČAS VEČERJE V HOTELIH (JELOVICA BLED IN KRIM BLED) ZA UDELEŽENCE FESTIVALA:
17.7.2018 ob 19:00; 18., 19. in 20.7.2018 ob 18:00; 21.7.2018 ob 21:15 (po Gala koncertu nagrajencev)
POMEMBNO !!!
V izogib neprijetnim situacijam imejte vedno s seboj akreditacije.

