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“Uskrs fest”, najstariji festival hrvatske popularne duhovne (Cro sacro) glazbe, održat će se u nedjelju, 15. travnja 2007. u 
Zagrebu u organizaciji Ureda za mlade HBK i Hrvatskoga katoličkog radija.

U tu svrhu Organizacijski odbor Festivala raspisuje :

NATJEČAJ
za prijem skladbi za Uskrs fest 2007.

Natječaj je otvoren do petka 26. siječnja 2007 do 17 sati. Radovi prispjeli nakon tog termina neće se uzeti u obzir!

Uvjeti natječaja su sljedeći: 
• skladbe tematski moraju imati kršćanski karakter; 
• skladbe ne smiju biti već objavljene niti javno izvođene; 
• trajanje skladbe ne smije biti dulje od 4 minute; 
• uredno potpisani autori glazbe, teksta i aranžmana

Prijava na natječaj dostavlja se isključivo na CD-u, a obavezno mora sadržavati slijedeće:

• oglednu demo snimku pjesme. Snimka ne mora biti studijska, ali glazbeno-produkcijski treba biti što sličnija 
izvedbenoj verziji. Pjesma može biti poslana i u MP3 formatu s minimalnom rezolucijom od 192 kbps 
• tekst pjesme u Word formatu 
• notni zapis osnovne melodijske linije pjesme s potpisanim tekstom i natpisanim akordima na CD-u  
(skenirano u JPG formatu) ili ČITKO ispisan ili isprintan u dvije kopije 
• kraću biografiju izvođača s svim potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, web i sl.)  
• Uz prijavu treba navesti zajednicu u kojoj se djeluje te potvrdu svećenika te zajednice.

Prijave koje ne budu ispunjavale gore navedene uvjete neće uopće biti razmatrane od strane stručne komisije. 

Autori slanjem skladbe na natječaj jamče za njezinu originalnost. Skladbe upitne originalnosti neće biti razmatrane od 
strane prosudbene komisije. Naknadno utvrđivanje neoriginalnosti skladbe povlači za sobom sankcije određene pravilni-
kom Uskrs festa.

Napomena: 
Rezultati natječaja bit će objavljeni 8. veljače 2007. u emisiji HKR-a Sacro ritam. Izvođači čije skladbe ocjenjivački sud 
uvrsti u program festivala, trebaju studijsku snimku dotične skladbe dostaviti najkasnije do 9. ožujka 2007. godine.

Radove slati na adresu: 
URED ZA MLADE HBK 
za: USKRS FEST 2007. 
Kaptol 21, 10000 Zagreb

Dodatne informacije radnim danom od 9:00 do 17:00 sati na telefon: 
(01) 48 14 699  
ili na e-mail: 
uskrsfest@hbk.hr 

Radosno očekujemo Vaše sudjelovanje! 

         Organizacijski odbor 
         “Uskrs festa 2007”.
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