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PRIJAVNICA NA RAZPIS DRUŠTVA BA KANAL – SEZONA 2023

kontaktna oseba:_________________________ telefonska številka:___________________________

e-mail naslov:______________________________________________________________________

ime oz. naziv glasbenega izvajalca, ki se prijavlja:

__________________________________________________________________________________

kraj oz. kraji, od koder izvajalec izhaja:

__________________________________________________________________________________

kantavtor_ica veččlanska zasedba drugo: ____________

število članov:___________

dolžina AVTORSKEGA programa:___________________________________________________minut

letnica začetka delovanja:_____________________________________________________________

Ali ste s to zasedbo že izdali kaj od naštetega? Označite v polje.

single če da, število izdanih singlov:_______________________________________

EP če da, število izdanih EP-jev:_______________________________________

album če da, število izdanih albumov:______________________________________

Jezik/-i ustvarjanja (razen za izključno instrumentalno glasbo):

__________________________________________________________________________________

Žanr/žanri, v katerih ustvarjate:

__________________________________________________________________________________

KRATEK opis glasbenega izvajalca:
(z opisom odgovorite na naslednji vprašanji: Po čem se vaša glasba razlikuje od druge glasbe na 
slovenski in svetovni glasbeni sceni? Kaj želite s svojo glasbo doseči?)
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Kje oz. od koga ste izvedeli za ta razpis?

na spletnih omrežjih Ba kanala, ker jim sledim (Facebook, Instagram …)

od prijatelja ali znanca

od katerega od članov društva Ba kanal

društvo me je pozvalo k prijavi

videl_a sem oglas

videl_a sem plakat / brošuro

drugo:______________________________________________________________________

Ali smo bili v prejšnjih letih že dogovorjeni za sodelovanje, a je dogodek zaradi epidemije oz. iz 
drugih razlogov odpadel? DA NE

Napišite imena in priimke članov in njihove vloge (npr. bas kitara, spremljevalni vokal, tekstopiska; če 
ima zasedba več kot pet članov, z vpisovanjem nadaljujte v tabeli v prilogah dokumenta):

ime in priimek člana zasedbe vloga v zasedbi
1
2
3
4
5

Vstavite spletne povezave do

1) svojih spletnih omrežij

spletno omrežje povezava
1 Facebook profil
2 Instagram profil
3 YouTube kanal
4 spletna stran
5

2) DVEH SVOJIH AVTORSKIH SKLADB – pripišite naslov in priložite besedilo obeh skladb (če obstaja; 
priloge so na naslednji strani):

naslov skladbe povezava
1
2

Prijavitelje prosimo, da za dokazovanje glasbenega repertoarja v prijavnico priložijo natančne delujoče 
spletne naslove, ki omogočajo ogled na spletu (ni nujno, da so vsebine javno dostopne).

Oddaja prijavnice pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa ter da so vsi 
podatki, navedeni v prijavnici, točni in resnični.

PRILOGE:
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Besedilo prve skladbe (1)
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Besedilo druge skladbe (2)
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ime in priimek člana zasedbe vloga v zasedbi
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