6. BLEJSKI ZLATI MIKROFON – 6th BLED GOLDEN MICROPHONE
Mednarodno pevsko tekmovanje za otroke, najstnike, mladino in odrasle
Slovenija – Bled, 16. - 21. julij 2019

PODROBEN DNEVNI PROGRAM Z NAVODILI
(za udeležence festivala in njihove spremljevalce)

TOREK, 16.7.2019: PRIHODI IN REGISTRACIJA, WELCOME PARTY

14:00 – 20:00 Registracija udeležencev in prevzem festivalskih gradiv (uradni katalog, urniki, akreditacije, prospekti…)
bo potekala v pisarni festivala, (v 1. nadstropju hotela Bled Rose, prej hotel Jelovica »sejna soba C«, nasproti dvigala).
Na vratih pisarne bo nalepljen plakat festivala.
21:00 – Welcome & Karaoke Party z DJ DarMar, FESTIVALSKA TORTA - Hotel Bled Rose (prireditvena dvorana)

SREDA, 17.7.2019: IZLET NA BLEJSKI GRAD, URADNA OTVORITEV S KONCERTOM

9:30 - 12:00 – Izlet na BLEJSKI GRAD, ogled srednjeveškega muzeja in tiskarne, odpiranje šampanjca z mečem,
zdravica članov žirije, dobrodošlica župana Bleda, gospoda Janeza Fajfarja (11:00) in spektakularni nastop viteške
skupine Gašperja Lambergarja (11:20), fotografiranje na gradu in panoramski razgled na blejsko jezero z okolico.
Odhod izpred glavnega vhoda v Festivalno dvorano ob 9:30. Prosimo, bodite točni, zamudnikov ne bomo čakali!!!
Ker se bomo do gradu odpravili po pešpoti, bodite ustrezno oblečeni in obuti. Hoja do gradu traja približno 15 minut,
ni zahtevna, je vijugasta in ne preveč strma ter lepo urejena. Vračanje na Bled ob 12:00.
15:00 – tonske vaje za uradno otvoritev in otvoritveni koncert: v prvem delu, od 15:00 do 16:30 tuji, v drugem,
od 16:30 do 18:00, slovenski pevci. V izogib čakanju bo na spletni in Facebook strani objavljen natančen poimenski
časovni razpored.
Opozorilo!!! Vrstni red pevcev na tonskih vajah ne bo enak kot zvečer na otvoritvi in koncertu.
Časovna omejitev trajanja pesmi je 2:30. V primeru večje časovne prekoračitve bo izveden »fade out«.
20:00 – Uradna otvoritev, predstavitev delegacij, članov žirije, pozdravni govor blejskega župana, gospoda
Janeza Fajfarja in otvoritveni koncert udeležencev
Najprej bodo nastopile gostje Ana Grdadolnik (Slovenija), Christina Magrin (Malta), nato najmlajši pevki
Chiara Magrin (Malta) in Daria Maria Lungu (Romunija), lanska skupna zmagovalka Daria Pintilie Romunija) in potem
ostali po starostnih kategorijah.

ČETRTEK, 18.7.2019: 1. KROG TEKMOVANJA – FESTIVALNA DVORANA BLED

8:00 – 12:00 tonske vaje za oba kroga tekmovanja (pol/pol), v skladu z objavljenim razporedom
(natančno enak vrstni red kot v 1. krogu tekmovanja)
12:30 – 14:00 Letno sankanje na Straži Bled, odhod ob 12:30 izpred glavnega vhoda v Festivalno dvorano Bled
16:00 – 1. krog tekmovanja, kategorija XXS, XS in S
20:00 – 1. krog tekmovanja, kategoriji M in L
POZOR!
Pevci morajo biti pripravljeni v zaodrju vsaj 30 minut pred pričetkom tekmovanja!
(kategorije XXS, XS in S ob 15:30, kategorije M in L ob 19:30)
Elegantna oblačila so obvezna za vse festivalske dogodke.
Pevce in njihove spremljevalce naprošamo, da med nastopi drugih ne vstopajo in izstopajo iz dvorane in s tem
ne motijo nastopajočih.

PETEK, 19.7.2019: 2. KROG TEKMOVANJA – FESTIVALNA DVORANA BLED

9:00 – Izlet s pletnami na BLEJSKI OTOK (izbirno*)
Odhod izpred glavnega vhoda v Festivalno dvorano ob 8:50. Prosimo, bodite točni! Prihod nazaj ob 11:00 uri.
*Za izlet na blejski otok se je potrebno prijaviti na e-mail: info@studio-osminka.com ali z sms sporočilom na številko:
+ 386 41 650 936 (zadeva BZM 2019-BLED OTOK). Napišite ime in priimek prijavitelja in število oseb, ki bodo v skupini.
Cena vožnje na otok in nazaj je 13 Eur na osebo. Plačati je potrebno vsaj en dan pred izletom, v pisarni festivala.
16:00 – 2. krog tekmovanja, kategorija XXS, XS in S
20:00 – 2. krog tekmovanja, kategoriji M in L
Pevci morajo biti pripravljeni v zaodrju vsaj 30 minut pred pričetkom tekmovanja!
(kategorije XXS, XS in S ob 15:30, kategorije M in L ob 19:30)
Elegantna oblačila so obvezna za vse festivalske dogodke.
Pevce in njihove spremljevalce naprošamo, da med nastopi drugih ne vstopajo in izstopajo iz dvorane in s tem
ne motijo nastopajočih.

SOBOTA, 20.7.2019: RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD,
GALA KONCERT NAGRAJENCEV

Ob 14:00 morajo biti vsi pevci in člani žirije pripravljeni pred vhodom v hotel Bled Rose (ex. Hotel Jelovica),
da jih bodo blejski fijakerji s kočijami prepeljali do vhoda v Festivalno dvorano Bled, najprej člane strokovne žirije,
nato pa pevke in pevce od najmlajših do starejših kategorij.
15:00 Uradna razglasitev rezultatov in podelitev nagrad, Festivalna dvorana Bled
19:00 Gala koncert nagrajencev s posebnimi gostjami: Daria Pintilie (Romunija), Ana Grdadolnik (Slovenija),
Christina Magrin (Malta), odprt oder na blejski Promenadi
Imena nastopajočih na Gala koncertu nagrajencev bodo objavljena na podelitvi nagrad, zato morajo biti
vse pevke in vsi pevci pripravljeni. Zagotovo bodo nastopili najboljši trije iz vsake starostne kategorije ter
oba prejemnika Grand prix nagrad, ob njih pa še nekaj prejemnikov posebnih nagrad.
Nastopajoči na Gala koncertu bodo izvajali pesem iz 1. kroga tekmovanja.
- po Gala koncertu nagrajencev se bo na odprtem odru na blejski Promenadi nadaljeval pester program
- več kot 10.000 svečk, izdelanih iz jajčnih lupin in voska bo ob 22. uri zaplavalo na gladini blejskega jezera

NEDELJA, 21.7.2019: ODHODI UDELEŽENCEV IN GOSTOV
Pred, med in po tekmovalnih krogih v četrtek in petek bodo v avli Festivalne dvorane na voljo naši fotografi, ki
vam bodo izdelali kakovostne fotografije. Pevci naj se razporedijo glede na starostne kategorije in države pred
foto steno z grafiko festivala za skupinsko fotografiranje.
Možno bo tudi kupiti natiskane fotografije po vaši izbiri.

VEČERJA V HOTELU BLED ROSE (ex HOTEL JELOVICA) ZA UDELEŽENCE FESTIVALA:
16.7.2019 ob 18:30; 17.7. 17:30; 18.7. in 19.7. ob 18:00
20.7.2019 ob 17:30 (zaradi Gala koncerta nagrajencev)
OPOZORILO za vse udeležence in goste festivala !!!
Imejte pri sebi akreditacije. Brez akreditacije udeležba izletov, nekaterih festivalskih dogodkov
in koriščenje popusta v gostiščih Murka in Babji zob
NE BO MOGOČA!!!

