Zaigraj na Glasbenem maratonu
Konjiškega maratona!
Vse muzikante z dušo, vseh glasbenih zvrsti, posameznike in skupine, bolj ali manj izkušene,
pričakuje Maraton z dušo. Postanite del enkratnega vzdušja Konjiškega maratona! Po vzoru
svetovnih maratonov so ob tekaški trasi Konjiškega maratona izbrane točke, na katerih energijo tekačem daje glasba. Boš ta energija na Glasbenem maratonu tudi ti? Vabimo tudi plesne
skupine! Preberi podrobnosti in prijavi se takoj na glasba@konjiskimaraton.si.
Kako do nastopa?
Ob trasi 8. Konjiškega maratona (nedelja, 27. 9. 2020) bodo izbrane točke, mimo katerih bodo
stekli vsi tekači na 21-kilometrski progi (dvakrat) in tekači na 10- ali 5-kilometrski progi. Za
nastop je treba oddati prijavo na glasba@konjiskimaraton.si. Število mest na Glasbenem maratonu je omejeno.
Kaj in koliko igram?
Glasbeni izbor po tvoji presoji oziroma po dogovoru z vodjo glasbenega maratona (Petra Mrzdovnik). Iščemo in potrebujemo ritem, energijo, pesmi, ki naše tekače podprejo in spodbudijo
k teku. Ni narobe, če se tvoj repertoar tekom nastopa ponovi, tekači tečejo mimo in ne vsi
naenkrat. Igraš čim več časa trajanja maratona. Mogoče se ti bo zdelo, da tekači tečejo mimo,
a verjemi, da bodo glasbo slišali in jo bodo v sebi odnesli naprej.
Nastop brez ozvočenja
Na točkah ni poskrbljeno za oder ali ozvočenje, nastop poteka akustično. Če je pri tebi tako,
da brez elektrike ne moreš, moraš zanjo pred nastopom v dogovoru s stavbami ob progi poskrbeti sam.
Zbor Glasbenega maratona
Vsi glasbeniki se zberete ob 8.40 pred Radiem Rogla, kjer naredite skupno fotografijo ter prevzamete malico in vodo. Vsi nastopajoči se boste oglasili iz etra Radia Rogla. Glasbeniki morate
biti na ‘svoji’ točki (kje je, pove vodja Glasbenega maratona) najkasneje do 9.45. Kasneje se po
trasi maratona zaradi zapore cest ni več mogoče gibati. Poskrbeti je treba za lasten prevoz do
točke.

Od kdaj do kdaj igram?
Na dogovorjeni točki začneš z igranjem ob približno 10.00 oziroma ko bodo mimo pritekli prvi
tekači. Tvoj nastop traja najkasneje do 12.45, ko bodo s proge odšli še zadnji tekači. Igraš tudi
za navijače, organizatorje in mimoidoče ob progi. Proti koncu bo tekačev manj in bolj redki
bodo. Vedi, da prav ti najbolj potrebujejo tvojo energijo, saj tečejo najdaljšo progo. Da je maraton končan, boš videl tudi po tem, da se bo pripeljalo organizacijsko vozilo s tehnično ekipo,
ki bo pospravljala in odpirala progo.
Kaj dobim v zameno?
Postaneš uradni sestavni del velikega športno-turističnega dogodka, ki je že tri leta najbolje
organizirana atletska prireditev v Sloveniji, hkrati pa ena največjih in tudi najbolj prepoznavnih
na tem delu Štajerske. Dobiš promocijo, saj boš zagotovo zajet v vsestransko medijsko spremljanje maratona in boš vzpostavil odnos z lokalnimi mediji in organizatorji. Nastop ni honoriran.
Drugo
Maraton poteka v vsakem vremenu. Prosimo te, da se ne ustrašiš kakšne kaplje dežja, ki ga pa
tako ne bo. Nastop poteka na lastno odgovornost. Organizator maratona ne prevzema nobenih
(razen zgoraj navedene) obveznosti. Nastopajoči morajo biti stari najmanj 15 let oziroma mora
nastop potekati v spremstvu staršev ali mentorjev. Število točk ob progi je omejeno. Organizator si pridržuje pravico, da na eno točko razporedi dve ali več glasbenih skupin oziroma
posameznikov. Zadnji rok za prijave: do 9. 7. 2020 oziroma do zapolnitve mest.
Prijava
Na e-naslov glasba@konjiskimaraton.si pošlji podatke:
1. Kdo si/ste (ime skupine):
2. Kakšno glasbo izvajate:
3. Ime in priimek vseh nastopajočih glasbenikov in starost vsakega posameznika:
4. Kontaktna številka mobilnega telefona:
ALI
Uporabi elektronsko prijavo na konjiskimaraton.si/glasbeni-maraton
Kontaktirali te bomo čim prej, najkasneje v roku 15 dni.
Medijska podpora 8. Konjiškega maratona Radio Rogla.

