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RAZPIS:
Ljubljana, 08. maj 2012
IO DBUS objavlja razpis za prijave k oblikovanju novih koreografij za projekt

»12. GALA VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ
NA SLOVENSKO GLASBO«
Večer bo premierno uprizorjen predvidoma v soboto, 3. novembra 2012
v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.
Kandidati morajo poslati prijave na naslov:
DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana
s pripisom: Prijava na 12. Gala večer DBUS.
Končni rok za oddajo prijav je 17. september 2012.
DBUS bo upošteval prijave, ki bodo oddane na pošti najkasneje 17. september 2012 do 24:00 ure
in bodo nosile žig 17. september 2012.
Pogoji:
- Na razpis se lahko praviloma prijavijo člani Društva baletnih umetnikov Slovenije;
- Koreografija mora biti oblikovana na slovensko glasbo poljubnega sloga in časovnega
razdobja (zaželena je slovenska simfonična glasba), v primeru, da glasbo spremlja tekst pa
mora biti ta v slovenskem jeziku;
Razpisne določbe:
- Koreografije morajo biti v trajanju ne manj kot 5 (pet) in ne več kot 10 (deset) minut z
možnostjo manjše tolerance;
- Izvajalci koreografij so lahko praviloma člani DBUS;
- Posamezni kandidat lahko prijavi koreografijo, v kateri sodeluje najmanj eden in največ
trije baletni plesalci;
- Kandidat mora k prijavi priložiti poseben obrazec, ki je sestavni del razpisa. Nepopoln
obrazec se šteje za nepopolno prijavo;

-

-

Kandidat mora k prijavi priložiti neobdelani posnetek koreografije na DVD
mediju;
Posebna komisija DBUS za izvedbo 12. Gala večera novih baletnih koreografij na
slovensko glasbo bo o prispelih prijavah odločala po končnem roku za oddajo razpisa in
izmed prispelih prijav na podlagi posnetka koreografije na DVD mediju izbrala največ 10
(deset) koreografij, ki bodo uprizorjene v sklopu 12. Gala večera novih baletnih
koreografij na slovensko glasbo;
DBUS bo kandidate o rezultatu izbire obvestil najkasneje do 21. septembra 2012;

Druge določbe:
- DBUS honorira oblikovanje ter izvedbo izbranih koreografij v okviru razpoložljivih
sredstev;
- DBUS krije stroške prevoza na posamezna prizorišča, ne krije pa stroškov kilometrin,
prevozov, bivanja…za časa študija koreografij, razen v primeru, da je to predhodno
dogovorjeno z predsednikom DBUS;
- Stroške najema baletnih dvoran za pripravo koreografije bo DBUS prevzel zgolj v
primeru predhodnega dogovora s predsednikom DBUS;
- Finančne stroške kostumov, rekvizitov, scenografije itd. krije DBUS izjemoma v
dogovorjeni višini samo v primeru predhodnega dogovora s predsednikom DBUS;
- Izbrane koreografije morajo biti izključno nova koreografska dela in morajo biti javno
prvič izvedene na premieri 12. Gala večera novih baletnih koreografij;
- Z izvedbo koreografskega dela v okviru 12. Gala večera novih baletnih koreografij na
slovensko glasbo DBUS pridobi vse pravice do izvajanja posameznih koreografskih del v
projektih DBUS brez dodatnih obveznosti do avtorja.

Za IO DBUS,
Tomaž Rode, predsednik

Prijavni obrazec je na voljo na www.dbus.si

