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D1	PEVSKI ZBORI IN VOKALNE SKUPINE
1. Ime zbora/skupine, vodstvo
Ime zbora/skupine												
													
Število pevk				pevcev				skupaj				
Ime in priimek zborovodje/zborovodkinje									
Poštni naslov												
Korepetitorji												
													
2. Vaje (obkroži): 	1x tedensko	2x tedensko 	več kot 2x tedensko	Skupaj v letu 2010		
3. Seznam skladb (premierni program)
Navedite skladatelja, naslov, avtorja besedila ali izvor ljudske pesmi, minutažo.
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4. Letni koncert: premierni/celovečerni/polovični/letni nastop (USTREZNO PODČRTAJ!)
Ime dogodka												
Kraj in čas (mesec) izvedbe											
4.1. Ostali načrtovani koncerti in nastopi (lahko v prilogi)
Kraj in čas (mesec) izvedbe											
													
													
5. Posebne izvedbene zahteve (zahtevnost premiernega dogodka)
Navedite morebitne posebnosti v zvezi z izvedbo premiernega programa – tehnične zahteve, spremljave, prostorska specifika… (lahko v prilogi).
					                           						
								                           			
6. Izredni program – projekt (programske posebnosti)
(Obvezna priloga!) – V posebni prilogi opišite načrtovani projekt (sinopsis izvedbe) in ga ustrezno utemeljite (obseg: od 25 do 60 tipkanih vrstic). Navedite tudi druge (dodatne) sodelavce in ustvarjalce (npr. režiser, oblikovalec...). 
Ime projekta												
Kraj in čas (mesec) izvedbe											
7. Izredni program – izjemni obseg dejavnosti 
Opišite in utemeljite izjemni obseg programske dejavnosti v letu 2010 (lahko v prilogi). 
													
8. Izredni program – jubilejno leto
Če društvo v letu 2010 s posebnim programom slavi svojo okroglo obletnico, opišite jubilejni projekt in ga ustrezno utemeljite (lahko v prilogi). 
 								                           			  
9. Dodatni program – sodelovanje na skupnih programskih akcijah
Navedite naziv, kraj in čas (mesec) dogodka.
a) območno srečanje/revija 	(obkroži)			da		ne
b) medobmočno (regijsko) srečanje										
b) državno srečanje/tekmovanje										
													
c) mednarodno tekmovanje/festival										
													
d) drugo (Ceciljanka, Sozvočenja,Tabor pevskih zborov…)			                             		
													

KONTAKT: e-mail:_______________________________________    tel.:____________________________
(žig)
Zborovodja: 		___________				Predsednik društva: 			

