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RAZPIS ZA PROJEKT 

En Big band išče tvoj talent 2023  

Skladatelji in aranžerji 
 

Po velikem uspehu projekta En Big band išče tvoj talent v 2019 in 2021 se je En Big band odločil 

objaviti in spremeniti projekt En Big band išče tvoj talent 2023.  

V letošnjem projektu smo se osredotočili na nove skladbe in aranžmaje. 
 
Vizija En Big banda je omogočiti skladateljem in aranžerjem ponuditi izvedbo njihovih del in 

finančno spodbudo za skladanje in aranžiranje. 

Namen je slovensko big bandovsko literaturo dodatno obogatiti s kakovostnimi skladbami ter 

pritegniti oz. spodbuditi k ustvarjanju za big bande predvsem čim več mladih, pa tudi 

uveljavljenih slovenskih skladateljev in aranžerjev. 

Zato dragi skladatelji/ice in aranžerji/ke: 

PRIJAVITE SE NA RAZPIS. 

Obvestite svoje prijatelje in delite projekt z vsemi, ki bi 

bili zainteresirani. 

En Big band išče tvoj talent 2023 

 
POGOJI SODELOVANJA: 

1. Na razpis se lahko prijavijo skladatelji in aranžerji (v nadaljevanju skladatelji), ki izpolnjujejo 

v tem razpisu določene pogoje. 

2. Skladba naj bo napisana za klasično big band zasedbo: 1.,2. alt saksofon v Eb, 1.,2. tenor 

saksofon v Bb, bariton saksofon v Eb, 1.,2., 3., 4. trobenta v Bb, 1.,2., 3., 4. pozavna v C, klavir 

v C, električna kitara v C, bas kitara v C, bobni. Možno je vključiti tudi dodatne perkusije in 

vokal. 

3. Skladba naj bo avtorska ali priredba. 
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4. Skladba lahko vključuje vokalni del (z besedilom) in/ali solistične dele, ki so lahko zapisani 

notirano ali z označbami akordov. 

5. . Skladatelj mora priskrbeti dovoljenje za uglasbitev, priredbo in izvedbo s strani avtorja 

besedila oz. lastnika avtorskih pravic. 

6. Skladba naj ne bo daljša od šestih (6) minut. 

7. Skladatelj lahko na natečaju sodeluje z eno ali več skladbami. 

8. Prijavljena skladba ne sme biti izvedena, objavljena ali posneta pred natečajem. 

9. S prijavo na natečaj se skladatelj strinja s pogoji natečaja. 

NAGRADE Projekta En Big band išče tvoj talent 2023 – Skladatelji in aranžerji 

10. Skladatelji bodo prejeli naslednje nagrade: 

1. Nagrada: 500€,  
plaketa, izvedba aranžmaja En big band v sezoni 2023/24 ter snemanje nagrajene skladbe, 
2. Nagrada: 300€,  
plaketa, izvedba aranžmaja En big band v sezoni 2023/23 ter snemanje nagrajene skladbe, 
3. Nagrada: 200€,  
plaketa, izvedba aranžmaja En big band v sezoni 2023/24 ter snemanje nagrajene skladbe. 
 
Organizator in strokovna žirija si pridružujeta pravico, da ne podelita vseh nagrad ter da po 
lastni presoji podelita tudi dodatne posebne nagrade. 
 
11. Prijavljeni skladatelji  morajo izpolniti elektronski obrazec na povezavi:   
https://enbb-talent-skladatelji.gr8.com/ 
ter navesti: 
- svoje pravo ime in priimek;  
- datum rojstva; 
-  naslov; 
- naslov skladbe oziroma naslov in ime izvirnega izvajalca skladbe v primeru priredbe; 
- dodatni opis skladbe in aranžmaja; 
-  telefonska številka; 
- elektronski naslov, na katerem so dosegljivi za informacije o projektu* 
 
*Prijavljeni skladatelji, ki na dan zaključenega roka prijave še ne bodo dopolnili osemnajst (18) 
let, morajo ob prijavi posredovati elektronski naslov svojih zakonitih skrbnikov, od katerih bo 
organizacijska ekipa pridobila soglasje za prijavo njihovega mladoletnika. 
 
V primeru težav z elektronskim obrazcem, lahko izpolnite pdf obrazec in ga pošljete na 
elektronski naslov enbb.talent@gmail.com 
 

https://enbb-talent-skladatelji.gr8.com/
mailto:enbb.talent@gmail.com
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12. Skladatelji naj pošljejo skladbo v PDF-obliki in posnetkom midi ali mp3 na e-naslov: 
enbb.talent@gmail.com najkasneje do 16.04.2023. 
 
13. Prijavnina znaša 20 EUR za prvo skladbo ter 10 EUR za vsako dodatno skladbo istega 
avtorja. Skladatelji morajo ob poslani prijavi poravnati celotno prijavnino na račun: 
IBAN SI56 1010 0005 3393 839 (Intesa Sanpaolo Bank), z namenom nakazila/vpišite ime in 
priimek skladatelja. 
 
14. Razpis je odprt za prijave do vključno 16. aprila 2023 do 23.59. 
 
15. Organizator projekta En Big band išče tvoj talent si pridržuje pravico do podaljšanja 
prijavnega roka in ostalih pogojev razpisa po lastni presoji. 
 

 
V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za 
oba spola. 
Varovanje osebnih podatkov: 
Z oddajo prijave na natečaj se šteje, da prijavitelji posredno soglašate z obdelavo osebnih podatkov v skladu z GDPR (splošno 
uredbo o varovanju osebnih podatkov) in z uporabo posredovanih osebnih podatkov v namene promocije in izvedbe razpisa. 
Organizatorji Društvo za kulturno umetniške dejavnosti En spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in pregleda nad oddanimi 
osebnimi podatki skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih 
podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in področnim zakonom o varstvu osebnih podatkov). Preko vašega e-naslova vas bomo 
obveščali glede aktivnosti, vezanih na razpis. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali. Kadarkoli lahko zahtevate 
popravek posredovanih podatkov ali njihov izbris. To lahko storite s sporočilom na e-naslov: enbb.talent@gmail.com. 

 
Aleš Križman 
predsednik  
Društvo za kulturno umetniške dejavnosti En 
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