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Susreti zagrebačkih glazbenih amatera organizirani su isključivo za glazbene amaterske ansamble koji djeluju 
u gradu Zagrebu i rezultate svojeg godišnjeg rada prikazuju Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba. 
Pravo nastupa na Susretima ansambli stječu temeljem prijave, pravodobno upućene organizatoru Susreta.  
 
Vrste ansambala:  
 
Mješoviti zborovi  
Muški zborovi  
Ženski zborovi  
Dječji zborovi  
Zborovi mladeži 
Vokalni ansambli 
Vokalno-instrumentalni ansambli  
Klape  
Tamburaški orkestri 
Puhački orkestri 
Ostali instrumentalni sastavi i orkestri 
 
Prilikom prijave na Susrete, ansambli mogu izabrati 
 

 jednu od dvije programske koncepcije:  
 
Slobodan program 
Svi tipovi ansambala koji se nemaju namjeru natjecati za nastup na državnoj razini Susreta 
ili nemaju mogućnost izvođenja programa prema propozicijama zadanim od Hrvatskog sabora kulture. 
 
Zadani program  
Ansambli koji se žele nastupom u Zagrebu kvalificirati za nastup na državnoj razini Susreta, prijavljuju 
program prema predloženim propozicijama Hrvatskog sabora kulture (www.hrsk.hr), na glazba@hrsk.hr.  
 

 vrstu nastupa: 
 

1. do 10 minuta u slobodnom programu na jednom od redovitih koncerata u ciklusu Susreta 
2. kvalifikacije za državnu smotru, u trajanju zadanom u propozicijama Hrvatskog sabora kulture 
3. samostalan, cjelovečernji koncert 
4. koncert prijateljstva dvaju ili više ansambala  
5. zajedničko muziciranje više prijavljenih zborova 

 
U pravilu, za nastup na Susretima zagrebačkih glazbenih amatera u kategoriji "slobodan program/redoviti 
koncert", ansambl prijavljuje dvije ili tri skladbe različitog karaktera po slobodnom izboru čije zajedničko 
trajanje ne prelazi 10 minuta. 

http://www.hrsk.hr/
mailto:glazba@hrsk.hr
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Za dječje zborove trajanje programa ne treba prelaziti 8 minuta.  
U program je poželjno uvrstiti barem jednu skladbu hrvatskog autora.  
Slobodan program mogu prijaviti vokalni, instrumentalni i vokalno-instrumentalni ansambli svih tipova bez 
obzira na vrstu programa (klasični, popularni, folklorni, sakralni...).  
Ansamblima se preporučuje da za nastup na Susretima, u okviru tražene minutaže, uvrste svoje najbolje 
pripremljene izvedbe u tekućoj sezoni.  
Dopušteno je izvođenje jedne skladbe uz instrumentalnu pratnju, ukoliko je tako originalno skladana.  
Nije dopušteno nastupiti uz snimljeni materijal (matrica, play-back), niti pjevanje uz pomoć mikrofona.  
Ansambli ne smiju prijavljivati skladbe koje su izvodili na posljednja tri Susreta.  
Organizator zadržava pravo da u slučaju većeg broja prijavljenih ansambala smanji broj skladbi za nastup na 
pojedinom koncertu.  
 
STRUČNO POVJERENSTVO 
  
Nastup na Susretima zagrebačkih glazbenih amatera ne ocjenjuje se bodovima, ali Stručno povjerenstvo 
sastavlja pisani osvrt, koji se dostavlja svakom ansamblu sudioniku Susreta i Gradskom uredu za kulturu 
Grada Zagreba. Elementi vrednovanja nastupa ansambla su: čistoća intonacije, zvuk ansambla (homogenost, 
vokalna tehnika), program (zahtjevnost – težina, koncepcija, stil), interpretacija (tempo, dinamika, 
artikulacija, stil) i opći umjetnički dojam. Pored pisanog osvrta, stručno povjerenstvo može s ansamblom 
održati probu, radionicu ili seminar na kojem će demonstrirati svoje sugestije namijenjene poboljšanju 
nastupa ansambla.  
 
Sudjelovanje na Susretima zagrebačkih glazbenih amatera obvezno je za sve ansamble koji su financirani od 
Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba. Kod određivanja kriterija za financiranje ansambala, između 
ostalih elemenata, vodit će se računa i o kvaliteti nastupa svakog ansambla na Susretima zagrebačkih 
glazbenih amatera. 
  
PRIJAVE  
 
Ansambli se za Susrete zagrebačkih glazbenih amatera prijavljuju putem prijavnice.  
Ispunjenu prijavnicu potrebno je poslati na adresu organizatora najkasnije do 28. rujna 2021. godine 
(poštom ili e-mailom). Prijave koje stignu poslije navedenog datuma neće biti razmatrane.  
 
Uz prijavnicu potrebno je priložiti  
notni materijal: fotokopiju partitura svih za izvedbu prijavljenih skladbi, 
kraći životopis zbora i dirigenta (poželjno poslati elektroničkom poštom – Word doc.) koji sadrži točan naziv 
ansambla, godinu osnutka, podatke o promjenama naziva u prošlosti, imena dosadašnjih dirigenata (umj. 
voditelja), važnije nastupe i nagrade te podatke o sadašnjem dirigentu.  
 
Organizator će obavijestiti sve prijavljene ansamble o daljnjim pripremama Susreta.  
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Adresa: Zagrebački glazbeni podij Centra za kulturu Trešnjevka  
Park Stara Trešnjevka 1 
10 000 Zagreb  
web: www.cekate.hr  
 
kontakt:  cekate.marketing@gmail.com  

tel: 091 9117108  

 

 
 

 

http://www.cekate.hr/
mailto:cekate.marketing@gmail.com

