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Na temelju Plana i programa rada Gradske knjižnice Zadar za 2017. godinu koje je Upravno vijeće 
donijelo na 17. sjednici održanoj 11. listopada 2016. godine, Gradska knjižnica Zadar, osnivač, organizator i 

domaćin, objavljuje 
 

 

NATJEČAJ ZA SUDJELOVANJE NA  
9. FESTIVALU DJEČJIH KLAPA – ZADAR, 19. svibnja 2017. 

 
UVJETI: 

 
Mogu se prijaviti dječje klape (dječaci, djevojčice ili mješoviti sastav) u 2 kategorije:   

 

1. kategorija   - pjevači/pjevačice do 14 godina  

2. kategorija  -  pjevači/pjevačice do 16 godina. 

Dječja klapa može brojiti od 5 do 12 članova. Glazbeni voditelj prijavljuje:   

 

 naziv dječje klape, mjesto djelovanja, kontakt informacije voditelja,  

 3 klapske pjesme (narodni napjevi ili skladbe),  

 popis i godine rođenja pjevača/pjevačica,  

 audio (mp3) ili video snimak prijavljenih pjesama, 

 notne primjerke prijavljenih pjesama. 

Stručni ocjenjivači će prema zaprimljenim prijavama odabrati dječje klape koje će se natjecati na 9. festivalu 

dječjih klapa. Rezultati selekcije i odabir pjesama će se objaviti 10 dana nakon završetka natječaja na mrežnim 
stranicama Festivala (www.delmata.org). Na Festivalu svaka dječja klapa izvodi po 2 pjesme bez instrumentalne 

pratnje koje će ocjenjivati stručni ocjenjivači.  

 
Tonska proba 9. festivala dječjih klapa održati će se u petak 19. svibnja 2017. u 16 sati u Hrvatskom narodnom 

kazalištu Zadar.  
 

Natjecateljska večer  9. festivala dječjih klapa održati će se u petak  19. svibnja 2017. u 19 sati u 
Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar.  

 

Prijave za 9. festival dječjih klapa – Zadar 2017. zaprimaju se do 17.3.2017. godine  i potrebno ih je poslati 
mail-om na adresu fdk@gkzd.hr  ili  milko@gkzd.hr  

ili poštom na adresu: Gradska knjižnica Zadar, (za 9. festival dječjih klapa), Stjepana Radića 11b, 23000 Zadar 
 

Ravnateljica Festivala: Doroteja Kamber Kontić 

Umjetnički ravnatelj Festivala: prof. Dražen Habuš 
Kontakt osoba i Voditelj organizacije Festivala: prof. Milko Belevski 

 
 

 

Zadar, 2. ožujka 2017.                                            Ravnateljica:  
Ur.Br.: 72/17                        

 
                                                                                            Doroteja Kamber Kontić 
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