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Franjevačka mladež – FRAMA
NACIONALNA SREDIŠNJICA U BOSNI I HERCEGOVINI
Organizacijski odbor FRAMAFESTA 2012. raspisuje

  

NATJEČAJ

  

za festival duhovne glazbe Franjevačke mladeži
FRAMAFEST 2012.

      

Pred nama je 15. festival duhovne glazbe Franjevačke mladeži FRAMAFEST 2012. koji
organizira Nacionalna središnjica Frame u Bosni i Hercegovini. 
Framafest će se održati u subotu 20. listopada 2012. u Sarajevu
, u 
Bosanskom kulturnom centru
. Program počinje sa svetom misom u crkvi sv. Ante na Bistriku u 12 sati. Pozivamo sva mjesna
bratstva Franjevačke mladeži da svoje nove pjesme pošalju na natječaj i time dadnu svoj
doprinos FRAMAFESTU 2012. 
Natječaj je otvoren do 1. rujna 2012. godine.

  

Uvjeti natječaja su slijedeći:

    
    1. Pjesme trebaju biti nove, tj. ne      objavljivane na nosačima zvuka niti službeno izvođene 

    2. Pjesme tematski trebaju imati duhovni      karakter, a ukoliko je moguće i franjevački   
    3. Dužina pjesme ne smije prelaziti      četiri minute  
    4. Pojedino bratstvo može prijaviti samo      jednu pjesmu na natječaj   
    5. Izvođači moraju biti barem primljeni      u mjesno bratstvo Frame sukladno Statutu.  

  

Način slanja radova:

    
    1. Notni zapis pjesme  
    2. Tekst pjesme u Word formatu s uredno      potpisanim autorima teksta, glazbe i
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aranžmana   
    3. Demo snimku pjesme  
    4. Kratku biografiju izvođača s osnovnim      kontaktima (adresom, e-mailom i brojem
telefona)   
    5. Uz prijavu je potrebno priložiti      pismenu potvrdu mjesnog i područnog asistenta Frame,
koji jamči pripadnost      izvođača Franjevačkoj mladeži.   

  

Posebne napomene:

    
    1. Radovi se ne      vraćaju, a autori se odriču svojih prava u prilog FRAMAFESTA 2012  
    2. Prijave koje ne budu ispunjavale gore      navedene uvjete kao i skladbe upitne
originalnosti neće biti razmatrane od      strane Organizacijskog odbora   
    3. Ove godine se prema Pravilniku koji je odobrila      Nacionalna središnjica Frame
dodjeljuju nagrade za sljedeće kategorije: a)      Cjelokupni pobjednik, b) Najbolji tekst i c)
Najbolji scenski nastup   
    4. Uz vokalno - instrumentalni sastav na sceni može      nastupiti i plesna skupina sa
koreografijom. Broj izvođača ne smije biti      veći od 10   
    5. Prijave slati na adresu: Fra Danijel Rajić, Franjevački      samostan sv. Bonaventure,
Bosne Srebrene 4, 71300 Visoko – BiH s      naznakom za
FRAMAFEST 2012.
 

  

Organizacijski odbor

  

FRAMAFESTA 2012.
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