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Međunarodni	  dječji	  festival	  duhovne	  glazbe	  
SlatinaFEST	  

	  
SJEDIŠTE	  DIREKCIJE:	  	   	   	   	  
Ivana	  Kapistrana	  13	   	   Email:	  slatina.fest@gmail.com	  
33000	  Virovitica	   	   	   Web:	  slatinafest.info	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Otvoren je javni natječaj za nove skladbe XV. Festivala duhovne glazbe SlatinaFest 2014., Slatina. 
Odabrane skladbe bit će praizvedene na XV. SlatinaFest-u, koji će se održati 26. travnja u Slatini.  

 
Međunarodni dječji festival duhovne glazbe SlatinaFest 

 
RASPISUJE 

 
N A T J E Č A J  

 
Za nove skladbe koje će biti izvedene na XV. međunarodnom dječjem festivalu  

duhovne glazbe SlatinaFest 2014. 
 

PRAVILA: 
Skladbe za festival duhovne glazbe SlatinaFest koje se šalju na otvoreni javni natječaj moraju 
udovoljavati sljedeće uvjete:  

1. korištenje zadanog teksta 
2. maksimalna dužina skladbi je 3 - 5 minuta, uz iznimku temeljenu zahtjevima stihova i 
aranžmana. 
3. slanjem skladbi na natječaj autori garantiraju da skladbe nisu ranije objavljene i prihvaćaju sve 
uvjete natječaja 
4. organizator ima pravo odabrane skladbe javno izvesti, snimiti na nosač zvuka, snimiti i prenositi 
putem radija, televizije i interneta, tiskati u notnom izdanju, sva ili neka prava prenijeti na treće 
osobe 
5. organizator ima pravo na izbor aranžera i promjenu predloženog izvođača 
6. sva autorska prava zadržava SlatinaFest 
7. Skladbe se natječu u dvije kategorije prema dobi skladatelja: 

1. Kategorija: - 11 godina i mlađi 
2. Kategorija: - 15 godina i mlađi 

8. Skladbe autora starijih od 15 godina ne ulaze u natjecanje za SlatinaFest 2014. ali i njihova 
skladba može biti izabrana i nagrađena  
9. Skladbe bira festivalski Stručni savjet kojeg čine: Davor Bobić, prof., predstavnik organizatora, 
umjetnički direktor festivala 
10. rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici http://slatinafest.info/ 
11. prijava za natječaj treba sadržavati: 
  a) naziv skladbe 
  b) ime i prezime autora glazbe 
  c) ime i prezime mentora 
  c) kontakt podatke (godina rođenja, adresa, telefon i email) 
  e) primjerak melodijske linije s upisanim harmonijama i tekstom 
12. skladbe se prijavljuju zaključno s 21. ožujkom 2014. godine na adresu:  
  Za festival duhovne glazbe SlatinaFest 
  Ivana Kapistrana 13 
  33000 Virovitica 
ili u digitalnom obliku na na email: slatina.fest@gmail.com 
 
Više informacija pronađite na internetskoj stranici slatinafest.info 

 

Ivana	  Kapistrana	  13,	  33000	  Virovitica	  ·∙	  slatina.fest@gmail.com·∙	  www.slatinafest.info	  


