Radio študent Ljubljana in Društvo ustvarjalne mladine Lendava 


RAZPISUJEJO
natečaj 
"NATO 2002"


1. Organizatorji 
RŠ-Radio Študent Ljubljana, DUM- Društvo ustvarjalne mladine Lendava 

2. Kraj in čas
Predstavitev se bo izvedla v Žitkovcih pri Lendavi v stari karavli od 22. in 27. julija 2002.  Skupine bivajo v lastnih šotorih .

3. Pogoji prijave 
Natečaja se lahko udeležijo vsi kateri imajo karkoli in na kakršen koli način povedati, prebrati, odigrati ali predstaviti svoje poglede in (ne)simpatije na »prihajajoč vstop v  NATO« in iščejo nove poti in ustvarjalne možnosti. 
Ob prijavi predložijo prijavnico in fotografijo skupine oz. posameznika (za natis v programskem listu). O izboru bodo prijavljene skupine oz. posamezniki obveščeni v roku 7 dni po končanem natečaju.

4. Strokovno vodenje
Za strokovnost  prireditve bo skrbel

Nastope skupin bo ocenjevala tričlanska strokovna žirija pod vodstvom ime in priimek. Člana žirije bosta še ime in priimek in ime in priimek.

Elementi ocenjevanja bodo: 
vsebina prijavljene tematike, fraziranje, zvok, ritem, tehnika igre, dinamika in izvirnost skupine .
Rezultati bodo objavljeni na zaključku tabora VROČI VRELCI. Sledil bo pogovor žirije z vodji nastopajočih skupin, na katerem bo vsaka skupina lahko podrobneje izvedela o vtisih svojega nastopa.

5. Prijavljene skladbe
Umetniška skupina oz. posameznik prijavi na tekmovanje eno delo. Zaželeno je, da je vsaj ena lastna skladba. Posebne pozornosti bo deležna tudi vsebina, posebej, če bo peta v slovenskem jeziku.

6. Nagrade
Na podlagi skupne številčne ocene žirije lahko skupina za tekmovalni nastop prejme :
1.	nagrado  »Nastop na festivalu ANTINATO 2002« v Ljubljani in promocijo na RŠ, majce »DOVOLJ JE«
2.	nagrado  »Nastop na festivalu ANTINATO 2002« v Ljubljani, majce »DOVOLJ JE«
3.	nagrado majce »DOVOLJ JE«





7. Bivanje
Na karavli v Žitkovcih je možnost campiranja z vso infrastrukturo. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vsaka umetniška skupina ima pravico do enega toplega obroka na dan. Preostalim željam bo na razpolago gostitelj (zavod DOTIK Lendava).

8. Prijave
Prijavite se tako, da izpolnete prijavnico, dodate sliko in predvideno umetniško delo  in vse skupaj pošljite  do ponedeljka, 15. julija 2002  na naslov: RŠ, naslov, mail. 



Organizacijski odbor

						NATO 2002 





Dodatne informacije za natečaj:
Vojko Balantič , vodja natečaja,GSM +386 (0) 40/ 707-304, 
e-mail: vojko.balantic@guest.arnes.si 
Erik , koordinator natečaja GSM +386 (0) 4-/-----------
e-mail: 


Dodatne informacije za bivanje in prehrano:
Zavod DOTIK Lendava, GSM +386 (0) 40/ 249-635, +386(0) 41/ 380715, 
e-mail: info@dotik.lendava.net  



















P R I J A V A
na   “NATO 2002”

Prijavitelj društvo, MC,  skupina, posameznik itd. ___________________________________

											__________

prijavlja na NATO 2002 skupino oz. posameznika(vpišite ime skupine):

___________________________________________________________________________

Vodja skupine: ________________________, naslov________________________________

________________________, pošta_______________________, telefon________________

in GSM__________________________. Število članov:…………………………………..


Avtor 
       NASLOV DELA
   Avtor oz. izvor besedila
 Trajanje













Kratek opis umetniškega dela: ……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Vodja skupine:			                   Žig                                   Prijavitelj:


Prijavnico pošljite NAJKASNEJE do ponedeljka, 15. julija 2002  na naslov: RŠ, 
naslov; lahko pa tudi po el.pošti: __________

