SOKOLSKI USTVARJALNI ZLET 2019: RAZPRIMO KRILA 2019
Javni razpis za sodelovanje pri izvedbi ustvarjalnega zleta Razprimo krila 2019.
Uvodno izhodišče razpisa
Na svojem rednem sestanku (6.2.2019, na Fakulteti za šport UL), je izvršni odbor Sokolske zveze
Slovenije (IO SZS) sprejel odločitev, da želi poudariti svoje »korenine, ki temeljijo za sokolski
vzgoji«, katero predstavljajo narodna, telesno-kulturna, demokratična in moralno-etična vzgoja. V
preteklosti je slovenski SOKOL deloval na področju telesne kulture, glasbe, gledališča, lutkarstva in
filma. Cilj izvedbe ustvarjalnega projekta Razprimo krila 2019 so vsebinske priprave na javne nastope
v okviru zleta 2019, kjer bodo predstavniki sokolskih društev in člani SZS sprostili svoj ustvarjalni
nemir mladih »po srcu« in ustvarjalno druženje ob izmenjavi idej in predstavitvi programov.
Vse aktivnosti se bodo izvajale brez »tekmovalnosti« s poudarkom na » ustvarjalnosti«.
SZS razpisuje prijave na vseslovenski sokolski ustvarjalni zlet Razprimo krila, ki bo v juniju 2019.
Sodelujoča društva in ostali partnerji, ki želijo sodelovati, pripravijo vsebine nastopov, ki se
navezujejo na dejavnosti slovenskih sokolov v preteklosti. Poudarek naj bo na predstavitvi osnovnih
sokolskih vrednot, ki se lahko manifestirajo tudi v sodobnih oblikah.
Nastopi in predstavitve naj izhajajo iz naslednjih vsebin:
- telovadbe,
- plesa,
- glasbenega nastopa,
- recitacije,
- gledališkega nastopa,
- lutkarstva,
- filmskega dokumentarnega izročila.
Izhodiščne vsebine so namenjene inovativnosti in ustvarjanju, lahko se ustvarja tudi izven teh meja,
če je vsebina povezano s sokolstvom.
Število nastopajočih
Število ni omejeno, če bo prijav več, jih bomo razdelili v samostojne nastope (en nastopajoči), male
skupine (dva do 10 nastopajočih) in velike skupine (nad 10 nastopajočih). Močno so zaželjene
skupine, ki sočasno lahko izvajajo več vsebin (npr. telovadni nastop spremlja živa glasba in recitacija).
Trajanje nastopa
Trajanje nastopa naj bo najmanj 2 minuti in največ 5 minut.
Posebni pogoji
V nastop morajo biti vključeni slovenski narodni simboli: SZS, sokolstva in barve slovenske zastave.
Glasba mora biti od slovenskih avtorjev s slovenskimi besedili.

Oblačila
Glede na vrsto nastopa si oblačilo izberejo nastopajoči sami. Zaželeno je, da so nastopajoči skladno
oblečeni glede na način nastopa.
Prostor nastopa
Zlet bo v Ljubljani. Mesto nastopanja bo izbrano skladno z zahtevami prijavljenih vsebin. Za
posameznike in male skupine bo zagotovljen oder in pod odrom večja vadbena površina.
Oprema za nastop
Malo osebno opremo zagotovijo nastopajoči sami. Večjo opremo (telovadna orodja bo poskusila v
dogovoru z nastopajočimi zagotoviti SZS v skladu z možnostjo postavitve posameznega orodja
(problemi napenjalcev ipd).
Ozvočenje
SZS bo poskrbela za primerno ozvočenje pri nastopu, glede na zahteve posameznih nastopov.
Glasbena spremljava nastopa
Nastopajoči, ki nimajo žive glasbene spremljave, pošljejo SZS glasbo, ki bo spremljala njihov nastop,
prav tako pa tudi na nastop prinesejo glasbo na USB ključku.
Za aktivno sodelovanje na sokolskem zletu, Raprimo krila 2019, se prijavite na:
Sokolska zveza Slovenije, Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana, do 31.3.2019. Ob prijavi izpolnite
obrazec (Razprimo krila 2019), ki ga najdete na spletnem portalu SZS(www.sokolska-zveza.si) in ga
pošljete z e-pošto na szs@sokolska-zveza.si.
Ob prijavi je potrebno podati naslednje podatke: društvo prijavitelja, odgovorno osebo, naslov točke,
trajanje točke, število nastopajočih, glasbeno spremljavo, potrebno opremo, video posnetek nastopa
in posebne zahteve.
Omejitev nastopov
Število nastopov na društvo načeloma ni omejeno. Omejitev oz. izbor točk bo pripravljen le v primeru
izjemnega števila prijav. O omejitvah bo SZS prijavitelje obvestila do 30.4.2019.
Urnik nastopov
Urnik nastopov bo določen po prijavah točk.
Sokolski pozdrav!
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