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FESTIVAL EUROPA CANTAT 2021
Evropski pevski festival s tradicijo
največji evropski koncertno–izobraževalni zborovski dogodek
festival z udeleženci z vsega sveta, ki vsaka 3 leta potuje v drugo deželo
programi za vse starosti različnih zahtevnosti in zvrsti
za poslušalce, pevce, zbore, zborovodje, skladatelje in menedžerje

NEPOZABNO DOŽIVETJE ZA VSAKOGAR!

POJ, POSLUŠAJ, SPOZNAVAJ

NA FESTIVALU EUROPA CANTAT SODELUJEJO:

udeleženci z vsega sveta (3500+)
vse generacije, od predšolskih otrok do babic in dedkov
posamezniki, družine, skupine pevskih prijateljev, celotni ali delni zbori
pevci z različnim predznanjem

tisti, ki radi samo poslušajo ali pritegnejo, ko pojejo drugi
vabljene vrhunske zasedbe
skladatelji, zborovodje ali pa tisti, ki si to želijo postati
razstavljavci zborovske literature in opreme

Klasične vaje in koncerti ter drugačni, navdihujoči zborovski dogodki

KAKO POTEKA FESTIVALSKI DAN?
DOPOLDNE
večdnevne pevske delavnice
(ateljeji) s sklepnim nastopom
dopoldanske pevske delavnice
program za zborovodje in
skladatelje

POPOLDNE
koncerti na prostem
koncerti »Zbori zborom«
sklepni nastopi udeležencev
večdnevnih delavnic (ateljejev)
zborovski expo (prodajna razstava
notne literature in zborovskih
pripomočkov)

ZVEČER
skupno petje
koncerti vabljenih zasedb
posebni dogodki
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ČESA SE LAHKO UDELEŽITE?
DELAVNICE (gl. Pecs 2015 | Talin 2018)
za vse, ki si želijo peti
4, 6 ali 8 dni dopoldanskih intenzivnih vaj in sklepni nastop
vodijo jih mednarodno priznani zborovski dirigenti (gl. Pecs 2015 | Talin 2018)
različne težavnostne stopnje (za tiste, ki pojejo samo za kratek čas v dobri
pevski družbi, ali pa umetniško zelo ambiciozen program):
A za vse
B za boljše »a vista« pevce in pevce, ki pridejo pripravljeni
C za zbore in pevce, izbrane na podlagi posnetkov, ki pridejo pripravljeni
D za nacionalne in regijske mladinske zbore, na povabilo in z avdicijo
E delavnice za otroke

DOPOLDANSKE PEVSKE DELAVNICE (gl. Pecs 2015 | Talin 2018)
za zborovodje in pevce
kratke dopoldanske vaje s predstavitvijo zanimivih sporedov, brez
zaključnega nastopa

ŠTUDIJSKE SKUPINE (gl. Pecs 2015 | Talin 2018)
za (bodoče) zborovodje in skladatelje
predavanja, spremljanje in komentiranje dela na delavnicah

KONCERTI »ZBORI ZBOROM« (gl. Pecs 2015 | Talin 2018)
za zbore, ki se udeležijo festivala in si želijo dodatnega nastopa s svojim
repertoarjem
kratki skupni koncerti pevskih zasedb

KONCERTI VABLJENIH ZASEDB (gl. Pecs 2015 | Talin 2018)
vabljeni vrhunski zbori in vokalne skupine

SKUPNO PETJE – »OPEN SINGING« (gl. Pecs 2015 | Talin 2018)
za vse
vsakodnevno skupno petje udeležencev in naključnih poslušalcev

ZBOROVSKI EXPO (gl. Pecs 2015 | Talin 2018)
za vse, ki iščejo notno literaturo – prodajna razstava not in zborovskih
pripomočkov

YEMP5 – PROGRAM ZA MLADE KULTURNE
ORGANIZATORJE
za mlade do 30 leta, ki že imajo nekaj organizacijskih izkušenj in želijo prevzeti
v organizaciji festivala zahtevnejše organizacijske naloge ter pridobiti nove
kompetence

ČE ŽELITE, DA BO PROGRAM TUDI PO
VAŠEM OKUSU, PRISPEVAJTE SVOJE ŽELJE!
Predlagajte:
teme in sporede delavnic
tuje zborovske dirigente, s katerimi bi radi peli ali poslušali njihov koncert
predavatelje in teme za predavanja o zborovskih temah, ki vas zanimajo
neobičajne, kreativne programske zamisli za povezovanje zborovstva z
drugimi področji:
–
–
–
–
–
–

druge umetnostne zvrsti (likovna, gledališka, lutkovna, plesna, filmska, dizajn …)
sociala/terapija/znanost
šport
gastronomija, turizem, mobilnost
humor
…

presenetljive, neklasične lokacije za glasbene dogodke
zanimive slovenske glasbene izvajalce (nezborovske), ki bi jih želeli
predstaviti tujim udeležencem

Rok za oddajo predlogov: 10. oktober 2019

KLIKNI TUKAJ

Pomembni datumi:
27. september–10. oktober 2019: zbiranje predlogov za program festivala
junij 2020: objava programa festivala
oktober 2020: začetek prijav
15. november 2020: rok za zgodnje prijave
15. januar 2021: zaključek prijav

Sledite dogajanju!
Europa Cantat Festival

@europacantatfestival
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