ZAPISNIK 3. SESTANKA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA
SLOFOLK 2015
Sestanek je bil v sredo, 18. 2. 2015, ob 17.00.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
pregled prijavljenih skupin za SloFolk 2015, določitev četrte skupine,
težave pri organizaciji,
organizacija festivala,
razno.

Sestanek smo pričeli ob 17.10.
K1
Pregled sklepčnosti.
Prisotni: Andrej Kovačič, Gregor Blažič, Branka Moškon (FD Kres), Andreja Brili, (FS
KUD Oton Župančič Artiče), Danica Rojc, Magdalena Peterlin (DPŽ Velike Lašče,
folklorna skupina).
Opravičeno odsotni: Zdravko Dušič (FS KUD Oton Župančič Artiče), Nuša Čuček, David
Kastelic, Slavko Dremelj (FD Vidovo),
Prisotni so več kot polovica skupin organizatoric, zato ugotavljamo, da smo sklepčni.
Slavko Dremelj (FD Vidovo) bo v času sestanka dosegljiv na telefonu in na skypu.
SKLEP: Vsi prisotni so potrdili dnevni red.
K2
Vodja festivala predstavi do sedaj potrjene skupine. To so:
 skupina Fotinos, Sfakiotes (Grčija) 
zadolžena FS Kres
 skupina Gruppo Folkloriko Italiano Ladri di Cuori, Cascavel (Brazilija)  zadolžena
FD Vidovo
 skupina KUD Ilinden, Krivogastani (Makedonija)  
zadolžena FS Velike Lašče

Med prijavnicami imamo še naslednje skupine:
 Grupi Bilbilat e Vrionit & Ensember Adrion, Berat & Vlore (Albanija) s povratnim
festivalom 21.  23. junija 2015 ali 2016
 KUD “Dule Milosavljević”, Čačak (Srbija) s povratnim mladinskim festivalom “Sa
ovčara i Kablara) v maju 2015 ali na festivalu odraslih skupin konec julija 2015
 Zafer folk dance Ensemble, Bursa (Turčija) s povratnim festivalom 7.12. julija
2015. Lahko nas povabijo tudi na kateri drugi festival v Turčiji, če želimo.
 v dogovoru smo tudi s skupino iz Banje Luke, vendar smo bili prepozni in so se
že odločili za gostovanje v Avstriji. Lahko pa gostijo našo skupino na njihovem
festivalu (začetek julija), vendar s pogojem, da oni nastopijo na SloFolku 2016. V
tem primeru se moramo odločiti za eno izmed skupin, ki so nam ponujene (zgoraj
omenjene) in se dogovoriti za povratni festival v letu 2016.
Rok za odgovor zgoraj omenjenim skupinam je bil 30. 1. 2015, vendar se je vodja
dogovoril, da dobijo odgovor najkasneje do 18. 2. 2015. Skupina iz Albanije se je
prijavila na našo prošnjo pri ZLTSS, kjer je dr. Bruno Ravnikar posredoval pri Albanski
CIOFF s prošnjo po udeležbi na našem festivalu.
Ker je edina skupina, ki še nima skupine iz tujine, FS iz Artič, je na njih, da si “izberejo”,
katero skupino bomo imeli kot četrto skupino. Andreja Brili je povedala, da želijo
dvoletno izmenjavo s Turki in Bosanci.
SKLEP: FS KUD Oton Župančič Artiče se je odločila, da letos gostijo na SloFolku
skupino Zafer folk dance Ensemble, Bursa iz Turčije in gredo v Banja Luko na Etno fest
2015. V letu 2016 gostimo na SloFolku skupino KUD Piskavica, skupina iz Artič pa gre
na festival v Burso v letu 2016. V primeru, da Turki odpovejo, vzamejo skupino iz Srbije.

K3
Vodja festivala predstavi težave pri organizaciji festivala SloFolk 2015.
 FD Kres ima težavo s prostorom, saj je edina dvorana v Novem mestu, v času
otvoritvenega koncerta, zasedena. Iščejo alternativno rešitev.
 Brazilska skupina, ki prihaja na SloFolk 2015, je dejansko folklorna skupina
zamejskih Italijanov, ki živijo v Braziliji. Po posredovanju Davida, ki je v kontaktu
z njimi, bodo na naših koncertih nastopili z Brazilskimi plesi. Težavo pa imajo z
muskontarji. Bili bodo namreč na turneji po rodni Italiji, nato pa bivanje podaljšali,
da pridejo še na SloFolk, njihov muskontar pa mora nazaj. Tako, da bodo v
okrnjeni sestavi oz. na CD, kar pa gre izven našega konteksta. Prosili so, da jim
dovolimo vseeno nastopiti, saj so povratne karte za letalo že kupili po našem
koncertu, prav tako pa se vsakodnevno pripravljajo z brazilskimi plesi za SloFolk.

Ali pa jih oglašujemo kot italijansko skupino iz Brazilije. Andrej po telefonu preveri
pri Davidu iz Vidovega, kateri je sporočil, da bodo imeli glasbo.
SKLEP: Brazilska skupina bo nastopila kot brazilska skupina in plesala brazilske plese.

K4
Poročanje skupin o organizaciji festivala. Kratek potek dneva. Večjih težav ni.
Za izvedbo festivala je potrebno pripraviti 160 ovratnih trakov za akreditacije, letake
(4500), plakate (75), majčke (35), zaključna priznanja (8). Vsaka skupina lahko pridobi
vsaj eno ponudbo za vsako od teh. David pripravi ponudbo za letake, plakate, ovratne
trakove pri Najcomu, Andrej za majčke pri Viniju. Do naslednjega sestanka posamezna
skupina pove, kolikozgoraj omenjenega reklamnega materiala potrebuje.

K5






nočitev v vojašnici je datumsko zabeležena, ni pa še čisto potrjena, ker imajo v
kratkem mednarodno vajo, pa še ne vedo datuma. Zvemo kmalu,
skupine naj pripravijo okviren razpored dneva, da jih bomo pregledali na
naslednjem sestanku,
Na naslednjem sestanku se bomo dogovorili za dnevne menije, da bomo imeli
različne,
FD Kres se je tudi letos prijavil na razpis JSKD za SloFolk. Rok za prijavo je 2. 3.
2015. Ko bodo rezultati znani, boste vsi obveščeni.
Naslednji sestanek je predviden v petek 13. 3. 2015, ob 17h.

Sestanek se je zaključil ob 18.30.
Vodja SloFolka
Andrej Kovačič

