GRAŠKA GORA POJE IN IGRA 2019
44. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe
Graška Gora, 23. avgust 2019

PRIJAVNICA

Ansambel:
Ime in priimek vodje:
Naslov:
Poštna št. in kraj:
Telefon ali GSM:
E-pošta:

Seznam članov
Na spodnji seznam napišite imena in priimke članov ansambla, na katere instrumente bo na festivalu igral in kateri član bo pel:
Ime in priimek člana

Instrument / vokal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podatki o skladbah
Nova, še ne objavljena skladba mora biti napisana pod št. 2.
Po takšnem vrstnem redu se bodo skladbe na festivalu tudi izvajale. Ansambli morajo vrstni red upoštevati!

1. Prva skladba (je lahko ali nova ali stara (že javno predvajana) lastna skladba prijavljenega ansambla):
Naslov skladbe:
Avtor glasbe:
Avtor besedila:
Aranžma:

2. Nova / festivalska skladba (še ne objavljena vokalno-instrumentalna skladba; besedilo še ni bilo objavljeno, melodija ni
bila javno predvajana, torej bo na festivalu skladba prvič javno izvajana):

Naslov skladbe:
Avtor glasbe:
Avtor besedila:
Aranžma:

Podpis vodje ansambla:

GRAŠKA GORA POJE IN IGRA 2019
44. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe
Graška Gora, 23. avgust 2019

IZJAVA AVTORJEV, IZVAJALCEV IN ZALOŽNIKOV
1.

Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik zagotavljamo, da se strinjamo s pogoji objavljenimi v javnem
razpisu za festival »Graška Gora poje in igra 2019«.

2.

Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik dovoljujemo objavo skladb na nosilcih zvoka in slike (za
izdajo festivalske zgoščenke ter snemanja in javnega predvajanja TV in radijskih oddaj) in za omenjeno
nimamo posebnega zahtevka.

3.

Vsi spodaj podpisani avtorji, izvajalci in založnik soglašamo, da lahko KD Graška Gora pesem brez plačila
honorarja uvrsti na fonogram ali videogram s skladbami izbora oziroma na kompilacijski fonogram ali
videogram s skladbami prejšnjih izborov.

4.

Avtorji zagotavljamo, da je skladba, s katero se prijavljamo na razpis, v celoti in v posameznih delih izvirno
delo in s tem v zvezi sprejemamo vso moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb
in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpelo KD Graška Gora.

5.

Avtorji, izvajalci in založnik s podpisom zagotavljamo, da druga prijavljena skladba (v razpisu navedena pod
točko 2b) še ni bila nikoli ne delno ne v cloti javno predvajana ali objavljena v kakršnikoli obliki ter bo na
festivalu prvič javno izvajana.

NASLOV PRVE SKLADBE:
Podpis:

Avtor-ica glasbe:
Podpis:

Avtor-ica besedila:
Podpis:

Avtor-ica aranžmaja:
Podpis:

Založnik:
Podpis:

Izvajalec/-ci:

NASLOV DRUGE (NOVE /
FESTIVALSKE) SKLADBE:
Podpis:

Avtor-ica glasbe:
Podpis:

Avtor-ica besedila:
Podpis:

Avtor-ica aranžmaja:
Podpis:

Založnik:
Podpis:

Izvajalec/-ci:

Ime in priimek prijavitelja:
Podpis:

