Aktualna OBVESTILA
VAŠKE IGRE 2008
Kot je že bilo napovedano, bomo »5. vaške igre 2008« izvedli v nedeljo, 24. avgusta 2008. Ekipe naj
bodo na prizorišču, na župnijskem travniku pod šolo, ob 14.30. Prosimo, da po vaseh sestavite ekipe in se
prijavite najkasneje do petka, 22. 8. 2008 do 10 ure. Znano število ekip in tekmovalcev je za
organizatorja pomembno z organizacijskega vidika. Opis letošnjih iger in pravila bodo objavljena na
internetu (www.dobrnic.si) ter dostavljena tudi v prijavljeno vas. Po 6 tekmovalcev iz posamezne vasi se
bo pomerilo v petih šaljivih igrah. Lepo vabljeni, da se iger udeležite. Tudi letošnji moto iger je: »Važno
je sodelovati in se pri tem zabavati! «. Informacije: Matjaž Glavan (041 923 790).

PRIJAVE

ZA

3. »TALENTE DOBRNIŠKE DOLINE SE PREDSTAVIJO«

Letošnja prireditev, ki je tretja po vrsti, bo v nedeljo, 14. septembra 2008, popoldne v kulturnem domu.
Prireditev bo del slavnostnega odprtja obnovljenega kulturnega doma. Vabimo vas, da se opogumite in
prijavite. Prijave za nastop zbiramo do vključno petka, 5. septembra 2008. Prijavite se lahko s
priloženo prijavnico, ki jo pošljite na naslov: KTD Dobrnič, Dobrnič 9, 8211 Dobrnič ali pa po e-pošti na
ktd-dobrnic@volja.net, s pripisom potrebnih podatkov. Prijavljeni morate računati na vsaj eno skupno
vajo, ki je predvidena v petek, 5. septembra 2008 ob 19h v Kulturnem domu Dobrnič. Na tej vaji bomo
preverili kvaliteto in primernost nastopajočih za prireditev. Letošnje prireditve se bo namreč, zaradi
slavnostnega odprtja kulturnega doma, udeležilo tudi kar nekaj pomembnih gostov iz sveta kulture in
družbenega življenja občine Trebnje.
Starostnih omejitev za nastop ni, lahko sodelujete kot posameznik, skupina ali kot družina. Predstavite
se lahko z inštrumentalno skladbo, petjem (različne zvrsti: ljudska in umetna pesem, narodno zabavna
pesem, popevka…), pripovedovanjem zgodb, šal, igranjem skečev ipd. Prijavljene še posebej spodbujamo,
da posegajo po zakladnici slovenske ljudske glasbe in pesmi, in ne zgolj po narodnozabavni glasbi. Prav
tako vabimo vse glasbenike na različne inštrumente in ne zgolj harmonikašev.
Vse nastopajoče obveščamo, da je dolžina solo glasbene točke 3 minute, glasbene skupine 5 minut,
recitacije 2 minuti, predstavitve spretnosti 4 minute in dramske točke 6 minut.

PRIJAVNICA ZA NASTOP NA PRIREDITVI »TALENTI«
•
•
•
•

•

Ime in priimek: _________________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________________
Tel.,Mob.: _____________________ e-pošta:________________________________
Vrsta nastopa:
a) instrumentalna skladba, (inštrument): ________________________________________
b) petje (solo, duet, družina):________________________________________________
c) pripovedovanje šal, zgodb
d) igranje kratkih skečev
Naslov skladbe/pesmi/šale/zgodbe/skeča, in originalnega avtorja:
_______________________________________________________________________
Informacije: ktd-dobrnic@volja.net ali Matjaž Glavan – 041 923 790; Izdalo: KTD Dobrnič, avgust 2008

