
Župa Blaženog Alojzija Stepinca, Koprivnica i Hrvatska udruga zborovođa
objavljuju

Međunarodni natječaj za nove skladbe za sve vrste zborova

povodom Stepinčeva 2012. i Festivala Stepinčeve note

Skladbe napisane za sve kategorije zborova (dječji, djevojački, ženski, muški, 
mješoviti zbor ili klapu) trebaju biti:

- a cappella ili uz pratnju jednog instrumenta (glasovir, orgulje)
- trajanja do 4 minute
- tematike o liku i djelu blaženika Alojzija Stepinca, hrvatskog mučenika
- u obzir dolaze skladbe i opće duhovne tematike, na liturgijski ili izvanliturgijski tekst
- tekst može biti na svim jezicima

Ako tekst skladbe nije na hrvatskom jeziku, obvezatno se mora priložiti prijevod. 
Skladbe ne smiju biti objavljene ili javno izvedene prije nego što se proglase rezultati 
Natječaja.

Ocjenjivački odbor između odabranih skladbi koje zadovoljavaju kriterije Natječaja, 
bira nagrađene i dodjeljuje 1., 2. i 3. nagradu u obliku diplome i statue Bl. Alojzija 
Stepinca, te umjetničkog djela. 
Ocjenjivački odbor dodjeljuje i Pohvale za odabrane skladbe koje se preporučuju za 
predstojeće Festivale.

Prijava za Natječaj mora sadržavati:
- partituru (isključivo kompjutorski ispis u četiri primjerka)
- tekst/prijevod skladbe (isključivo kompjutorski ispis u četiri primjerka)
- ime skladatelja 
- poštanska i elektronička adresa skladatelja

Također je moguće prijavu poslati elektroničkom poštom. U tom slučaju partiture i 
tekstovi moraju biti napisani kompjutorski i u formatu PDF.
Objavljivanje rezultata Natječaja i dodjela Nagrada skladateljima bit će u sklopu 
Stepinčevih dana i Festivala  Stepinčeve note 5. veljače 2012. godine u župi Bl. 
Alojzija Stepinca u Koprivnici. Nagrađene skladbe biti će preporučene zborovima za 
izvedbu na Festivalu Stepinčeve note 2013. 

Organizator ima trajno pravo nagrađene skladbe tiskati, objaviti, snimati i koristiti u 
svim oblicima i na sve načine, bez naknade prema autorima. Skladatelji/autori svojim 
sudjelovanjem na Natječaju potvrđuju svoju suglasnost s uvjetima Natječaja. Prijave 
za Natječaj moraju poštanski ili elektronički biti zaprimljene najkasnije do 15. siječnja 
godine 2012.

Poštanska adresa:
Župa Bl. Alojzija Stepinca 
(za Natječaj Stepinčeve note)
Selingerova 16
48 000 Koprivnica

Elektronička adresa župe: zupa@zupa-astepinca-kc.hr
www.zupa-astepinca-kc.hr

      Kontakt osoba: Ivana Jaklin, umjetnička ravnateljica Festivala
     099/75 99 440     
ivana.jaklin1@kc.t-com.hr
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