Frivolus: Festival uličnih umetnikov
Povežimo mesto, umetnost in ljudi

KJE?
Staro mestno jedro Kopra in promenada.
KDAJ?
Četrtek 7.9., petek, 8.9., sobota, 9.9. in nedelja 10.9.2017.

POKROVITELJ
Mestna občina Koper
Verdijeva ulica 10
6000 Koper
ORGANIZATOR
Študentska organizacija Univerze na Primorskem
Čevljarska ulica 27
6000 Koper

Vabljeni ulični umetniki, umetnice in skupine s strastjo in
svojevrstnim načinom izražanja lastne ustvarjalnosti.

Frivolus je festival ulične umetnosti, uličnega gledališča, kjer poklicni umetniki in
skupine, ki delujejo zunaj komercialnih gledališč in cirkusov, izvajajo svoje
performanse na ulici.

S kulturno umetniškim dogodkom želimo prikazati sodobni pristop uličnega
gledališča, ki se opira na svetovne trende in sledi kombinaciji glasbe, plesa in
jogglinga z zahtevnimi znanji, kot so hoja po vrvi, akrobacije na trapezu in svili,
bruhanje ognja ipd. Na festivalu bodo nastopali klovni, žonglerji, iluzionisti, akrobati,
čarovniki, glasbeniki in ostali ulični umetniki. Ves program bo brezplačen in bo
namenjen širši javnosti, od najmlajših do najstarejših, od domačih do tujih
obiskovalcev.
Namen festivala je širiti kulturo ulične umetnosti in jo približati širši javnosti. V Koper
želimo pripeljati nov duh, novo energijo, nov val ljudi, ki bo začaral mesto in
tamkajšnje prebivalce. Podprli bomo domače in tuje umetnike, jim dali možnost, da
se z novo obliko izražanja zunaj gledališča in cirkusa predstavijo širši javnosti. S
festivalom bomo obudili Koper in ga predstavili kot moderno mesto, ki razvija in
podpira sodobne, ulične umetnike.

POGOJI SODELOVANJA (za umetnike, ki bodo pestrili ulice čez dan)
1. Na festivalu lahko sodelujejo le umetniki, ki so po poslani izpolnjeni prijavnici
kontaktirani in povabljeni s strani organizatorja.
2. Prijave potekajo preko prijavnice, katero izpolnjeno pošljete na mail:
karin.bartolic@soup.si (prijavnico najdete spodaj). Rok za prijavo je nedelja,
13.avgust 2017.
3. S prijavo se strinjate, da lahko vaš promocijski material (slike, video posnetki
itd.) uporabimo za promocijo na Facebooku in spletni strani (www.soup.si in
www.frivolus.si).
4. V primeru, da se prijavite med prvimi desetimi umetniki in aktivno nastopate
vse tri dni po koprskih ulicah, vam organizator krije potne stroške iz vašega
mesta do Kopra in nazaj, stroške prenočišča in 1 topel obrok na dan.
5. Umetnik mora aktivno sodelovati na festivalu po navodilih organizatorja, torej
mora med 10.00 in 20.00 uro odigrati vsaj dva različna nastopa, ki trajata vsaj
30 minut in potekata na dveh različnih lokacijah po mestu.
6. Kontakt za vsa dodatna vprašanja:
Karin Bartolič, vodja festivala in programa karin.bartolic@soup.si, 040 260 585
Klara Beltram, vodja logistike in PR klara.beltram@soup.si, 031 698 981

PRIJAVNICA ZA UMETNIKE, KI BODO PESTRILI ULICE ČEZ DAN
Ime in priimek:
Umetniško ime:
Kratka predstavitev:
Naslov:
Telefon:
Email:
Predstavitveni material:
1. Slike
2. Video
3. Spletna stran

POGOJI SODELOVANJA (za umetnike, ki bodo nastopali na predstavah)
1. Na festivalu lahko sodelujejo le umetniki, ki so po poslani izpolnjeni prijavnici
kontaktirani in povabljeni s strani organizatorja.
2. Prijave potekajo preko prijavnice, katero izpolnjeno pošljete na mail:
karin.bartolic@soup.si (prijavnico najdete spodaj). Rok za prijavo je nedelja,
13.avgust 2017.
3. S prijavo se strinjate, da lahko vaš promocijski material (slike, video posnetki
itd.) uporabimo za promocijo na Facebooku in spletni strani (www.soup.si in
www.frivolus.si).
4. Profesionalna izvedba predstave namenjene mlajši generaciji mora trajati min.
45 minut in se odvija v dopoldanskem času festivala.
5. Profesionalna izvedba predstave namenjene starejši generaciji mora trajati
min. 45 minut in se odvija v večernem času, razen v nedeljo v popoldanskem
času.
6. Kontakt za vsa dodatna vprašanja:
Karin Bartolič, vodja festivala in programa, karin.bartolic@soup.si, 040 260 585
Klara Beltram, vodja logistike in PR, klara.beltram@soup.si, 031 698 981
PRIJAVNICA ZA UMETNIKE/SKUPINE, KI BODO NASTOPALE NA
PREDSTAVAH
Naslov predstave:
Opis predstave:
Telefon:
Email:
Predstavitveni material:
1. Slike
2. Video
3. Spletna stran

