Turistička zajednica Bilogora – Bjelovar raspisuje
NATJEČAJ
za nastup tamburaških sastava s područja turističke zajednice Bilogora – Bjelovar
na priredbi koja će se održati u nedjelju, 5. lipnja 2016. godine, u sklopu
TEREZIJANE 2016. u Bjelovaru, a pod nazivom

'' 1. TEREZIJANA – TAMBURIJANA''
''TEREZIJANA – TAMBURIJANA'' je glazbena priredba natjecateljskog karaktera na
kojoj mogu sudjelovati isključivo tamburaški sastavi.
Osim tamburaških instrumenata ( bisernica – prima, brač – bas prim, bugarija – kontra i
tamburaški, akustični - trzalački ili gudalački bas, čelo, čelović, cimbal ), svaki tamburaški
sastav koji sudjeluje na ''1. TEREZIJANI - TAMBURIJANI'' može još imati u svom sastavu
glazbenih instrumenata harmoniku i violinu.
Električni instrumenti i klavijature kao i set bubnjeva nisu dozvoljeni, a od udaraljki moguće
je koristi def, tamburin, različite zvečke i cajon (kahon).
Svaki tamburaški sastav imat će prigodu izvesti službeni dio svog programa na dvije
pozornice uz razglasnu opremu jednaku za sve izvođače, a koju osigurava organizator, na
Trgu Eugena Kvaternika, u trajanju od najviše dva puta po 30 minuta, a najmanje od dva puta
po 15 minuta, što će biti uvjetovano brojem prijavljenih sastava.
Osim službenog dijela programa, prema satnici i redoslijedu koje ćemo dobiti izvlačenjem,
svaki tamburaški sastav moći će u vrijeme izvan dodijeljene mu satnice službenog programa,
svirati na određenim terasama ugostiteljskih objekata na korzu, ali bez razglasne opreme, čije
će pozicije također biti određene izvlačenjem. Tamburaški sastav nema obvezu svirati u
neslužbenom dijelu programa, ako to ne želi.
Redoslijed nastupa sastava u službenom dijelu programa i neslužbenom dijelu programa uz
pripadajuće lokacije, dobit ćemo izvlačenjem uz prisutnosti predstavnika svih prijavljenih
tamburaških sastava na dan nastupa, 5. lipnja 2016. godine u 18 sati, u Turističkom uredu TZ
Bilogora – Bjelovar, na Trgu Eugena Kvaternika 2 (prizemlje).
Svaki tamburaški sastav dobit će praznu zapečaćenu kutiju u koju će se ubacivati glasovi
posjetitelja, a koja će biti postavljena ispred mjesta njihova nastupa.
Posjetitelji će svoj glas moći dati isključivo i jedino napisavši ime sastava na nekom od
izdanih računa s datumom 5. lipnja 2016. god. bilo kojega ugostiteljskog objekta s područja
Grada Bjelovara. Drukčije napisani glasovi neće se uzimati u obzir.
Ako na računu ubačenom u kutiju za glasovanje nema napisanog imena glazbenog sastava
koje je istaknuto na pripadajućoj kutiji, kao i ako je upisano ime drugog tamburaškog sastava
ili neko drugo ime, taj glas na računu neće se uzeti u obzir.
Posjetitelji mogu glasovati i za vrijeme službenog i za vrijeme neslužbenog nastupa
tamburaških sastava.
Do 23 sata i 15 minuta svi tamburaški sastavi moraju dostaviti svoje glasačke kutije u
Turistički ured TZ Bilogora – Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, gdje će se u nazočnosti
njihovih predstavnika obaviti prebrojavanje.
Novčana nagrada za tamburaški sastav s najvećim brojem glasova iznosi 5.000,00 kn
uz mogućnost honoriranog nastupa na Terezijani 2017. godine.

U slučaju istog broja glasova, nagrada se dijeli
Službeni program ''1. TEREZIJANE – TAMBURIJANE'' počet će u 20 sati.
Prijave tamburaških sastava s imenom sastava, popisom članova (ime i prezime, adresa
stanovanja i OIB) i pripadajućim instrumentima u sastavu dostaviti poštom ili osobno
na adresu: Turistička zajednica Bilogora – Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000
Bjelovar uz naznaku za ''1. TEREZIJANU – TAMBURIJANU'' do 21. svibnja 2016.
godine.

