Nagradni natečaj za
oblikovanje grafične podobe

20. OBLETNICE
GLEDALIŠKEGA FESTIVALA

CANKARJADA
Nagradni natečaj za oblikovanje grafične podobe 20. Obletnice gledališkega festivala po
imenu Cankarjada je namenjen vsem ustvarjalcem. Z natečajem želimo ponuditi
priložnost ustvarjalcem, ki bodo naredili pečat na kulturno umetniškem področju.
Izbranemu ustvarjalcu bomo nudili dodatno promocijo in prepoznavnost v okviru
festivala.
I. RAZPISNI POGOJI
Natečaj je anonimen.
Vsak avtor/-ica lahko na natečaju sodeluje z največ tremi predlogi, od katerih naj bo vsak
poslan posamično.
Predlog grafične podobe mora biti primeren za cenovno ugodno in lahko izvedljivo
tiskanje. Predvidena tehnologija tiska je Offset tisk v štirih barvah plus lakiranje. V
izrednem primeru se lahko uporabi peta barva. Narediti je potrebno dve tiskovini. Plakat
v velikosti A1 (594 x 841 mm) in zgibanico / brošurico v ne večjem formatu kot A5 (148 x
210 mm), ki sta pripravljene za tisk. Svojemu predlogu priložite prenosni medij (CD,
DVD) z grafično podobo, dostopno v obliki primerni za tisk. Priložene morajo biti odprte
datoteke, tipografija in vse potrebne slike za nadaljno adaptacijo (spletna stran, nalepke,
značke, itd...) Vse nadaljne adaptacije se bo izvajalo v naknadnem dogovoru z avtorjem.
Vse slikovno gradivo naj bo pripravljeno v resoluciji 300 dpi in CMYK barvnem prostoru.
Končni format datoteke (pdf, eps, jpg) se dogovori naknadno ko bo znan izvajalec
tiskovin. Izbrana in nagrajena oseba se zaveže, da bo dopolnila oz. odstranila
informativni del tiskovine (naprimer datum oz. uro pričetka določene predstave, ime
nastopajočega, itd...) Grafična rešitev mora biti prilagojena tematiki iz nje pa mora biti
razvidno, da gre za jubilejno 20. Obletnico. Podoba mora zajemati naslednje
informacije:
•
•

20. Gledališki festival CANKARJADA
Od 31.8. 2015 do 6.9.2015

•
•

•

Razpored dogodkov (seznam dogodkov najdeš v drugi točki razpisa
seznam dogodkov)
Logotipi sponzorjev, medijskih sponzorjev in organizatorjev (logotipe
lahko najdeš na spletni povezavi www.kvs-klub.si. Plakat naj vsebuje 10
sponzorskih mest. Za zgibanico / brošurico pa eno celotno stran za
sponzorje
Svojemu predlogu priložite prenosni medij (CD, DVD) z grafično podobo,
dostopno v vektorski obliki. Priložene morajo biti odprte datoteke, fonti
in vse potrebne slike za nadaljno adaptacijo (spletna stran, nalepke,
značke itd...)

Za tri najboljše grafične rešitve so razpisane nagrade, s katerimi se od nagrajencev
odkupijo vse avtorske pravice. Nagrajeni avtorji/-ice organizatorju natečaja dovoljujejo,
da se poslane grafične podobe uporabi za tiskanje na klubske majice in promocijske
namene KVŠ-ja.
II. SEZNAM DOGODKOV
Seznam dogodkov ni končen. Končni seznam bo znan najkasneje do 30.7.2015. Izbrana
in nagrajena oseba se zaveže, da bo dopolnila oz. odstranila informativni del tiskovine
(naprimer datum oziroma uro pričetka določene predstave, ime nastopajočega, itd...).
- Zgibanica / brošurica vsebuje vse navedene podatke in morebitne slike
nastopajočih ter približno do 7 stavkov za opis nastopajočega. Vsi opisi se
kreirajo po dogovoru z avtorjem...
- Za plakat navedba dogodkov ni obvezna (ustvarjalec naj presodi sam).
ponedeljek, 31. avgust (Vrhnika, Klub Zakon)
- odprtje razstave Cankarjada skozi čas
- nagovor župana Vrhnike Stojana Jakina
- jazz koncert (Drašler, Grom, Resnik, Fon, Jenič, Drašler)
- 20h: predstava Hodnik
torek, 1. september (Vrhnika, Klub Zakon)
- otroške delavnice
- pravljice pripovedovalcev Radia Študent
sreda, 2. september (Vrhnika, Klub Zakon)
- improvizacijsko popoldne s poezijo, glasbo in čopiči
- zvečer: gledališki improvizatorji
četrtek, 3. september (Vrhnika, Klub Zakon)
- pričetek bobnarskih delavnic Uglasbeni Cankar
- zvečer: predstava Ženske na robu

- po predstavi: koncert zasedb Ne vem ne vem, Hrupna špajza
petek, 4. september (Vrhnika, Klub Zakon)
- monokomedija Zapornik št. 3.2.3.
sobota, 5. september (Vrhnika, Klub Zakon)
- predstava v izvedbi Dejmo stisnt teatra
- koncert: Ana pupedan
nedelja, 6. september (Borovnica, klub Arterija)
- risani film Deček in svet
- otvoritev fotografske razstave 20. Cankarjada
- nastop Mladih rim
- koncertni zaključek bobnarske delavnice Uglasbeni Cankar
III. NAČIN ODDAJE GRAFIČNE PREDLOGE
Avtor/-ica posamezne predloge (največ tri) odda v A4 ovojnico, brez navedbe avtorja:
1. Predlog odda na papirju formata A4 bolje A3 barvno natisnjeno rešitev, ki obsega
grafično podobo in morebitna pojasnila avtorja/-ice. Če grafična rešitev vsebuje
izdatne podrobnosti, je za večjo razpoznavnost treba priložiti še povečane detaile.
Na omenjenem materialu ne sme biti razvidno avtorstvo. Vse nerazvidne in
nepopolne rešitve bodo zavrnjene.
2. V A4 ovojnico priloži še A5 (pisemsko ovojnico), v kateri se nahajajo:
•
•
•
•

dodatna kopija grafične podobe (lahko v črno-beli izvedbi), ob kateri morata biti
zapisana ime in priimek avtorja/-ice (z namenom razpoznavnosti dela);
prenosni medij (CD, DVD), na katerem so shranjene datoteka kot to navajajo
razpisni pogoji (glej točko 1);
osebni podatki avtorja/-ice: ime, priimek, naslov, telefon, e-mail;
izjava, da je pošiljatelj/-ica res avtor/-ica poslanega predloga in da se s pogoji
razpisa strinja.

IV. ROK ZA ODDAJO
Zadnji dan roka za oddajo predlogov je četrtek, 23. julij 2015. Predloge oddajte ali
pošljite na naslov: Klub vrhniških študentov, (s pripisom) Nagradni natečaj, Tržaška
cesta 11, 1360 Vrhnika.

V. RAZGLASITEV REZULTATOV IN KOMISIJA
Prispele predloge bo pregledala 3-članska, ter izbrala tri najboljše predloge.
Komisijo sestavljajo:
Vasja Stojanovski (predsednik komisije)
Jure Gruden
Lea Ogrin
VI. NAGRADE
Podeljene bodo tri nagrade, in sicer:
1. nagrada: 200 €
2. nagrada: tolažilna nagrada
3. nagrada: tolažilna nagrada
Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad bo v klubu Zakon, Tržaška cesta 11, 1360
Vrhnika v petek 24. Julija 2015.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisnih pogojev.

