
Радио-телевизија Републике Српске расписује

Ј А В Н И   П О З И В

за пријаву интерпретатора и композиција за међународни
Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме Бањалука 2022

Термин: 11.-14. мај 2022

Услови конкурса за пријаву композиција:

1. Пјесма не смије бити јавно извођена и објављивана
2. Текст и музика композиције морају бити прилагођени извођачима узраста од 7

до 12 година
3. Максимално трајање композиције је три (3) минутa
4. Аутори могу послати више радова
5. Аутори могу предложити интерпретаторе пријављених композиција

Аутори, уз попуњен и потписан образац пријаве композиције, који се може наћи на веб
и фејсбук страници Фестивала, достављају: 

1. демо снимак композиције са постављеним аранжманом, 
2. нотни запис композиције,  
3. примјерак текста. 

Аутори комозиција које су  одабране за извођење на Фестивалу, уз накнаду, преносе
имовинска,  ауторска,  извођачка и фонограмска права на организатора под условима
дефинисаним уговором. Накнада ауторима одабраних пјесама износи 500 КМ  (250
евра)

Услови конкурса за пријаву извођача:

1. Право учешћа имају дјеца од 7 до 12 година, рођена у периоду од 6.5.2010. до
6.5.2015. године 

2. Извођаче могу предложити и аутори као интерпретаторе њихових композиција,
уз писмено одобрење родитеља (старатеља)

У случају да аутори предлажу и интерпретаторе, уз пријаву композиције организатору
достављају комплетне податке и видео-материјал предложеног извођача под условима
конкурса за избор извођача.



Извођачи, односно њихови родитељи, старатељи или аутори (ментори), уз попуњен и
потписан образац пријаве,  који се може наћи на веб  и фејсбук  страници Фестивала,
достављају:

1. Кратку биографију пријављеног кандидата 
2. Три фотографије кандидата  (jpeg ili tiff format, 300 dpi) 
3. Видео снимак живог извођења 

Конкурс је отворен до 31. децембра 2021. године.

Начин избора  композиција  и  извођача,  висина  накнада  и  награда,  као  и систем
оцјењивања дефинисан је пропозицијама учешћа на Ђурђевданском фестивалу које ће
бити доступне на званичној веб страници Фестивала.

За  извођача  и  једног  пратиоца  (родитељ,  старатељ,  аутор,  ментор)  организатор
обезбјеђује смјештај и три оброка.

Пријаве слати на мејл адресу: djurdjevdanskifestival@gmail.com 

Информације на тел: +387 51 339 804
Веб: djurdjevdanskifestival.rtrs.tv ili djeca.rtrs.tv

mailto:djurdjevdanskifestival@gmail.com

