
 
KD Folklorna skupina ISKRAEMECO Kranj 
 
V sodelovanju z 

Osnovno šolo PREDOSLJE, Kranj   

in 

 Območno Izpostavo Kranj  
 

 
 
R A Z P I S U J E 
 

X. Mednarodni otroški Folklorni festival »FOS PREDOSLJE 2013«, 
 
ki bo v petek, 04. oktobra, in soboto, 05. oktobra 2013, v dvorani Kulturnega doma 
Predoslje pri Kranju, v prostorih OŠ Predoslje, Kranju in na Glavnem trgu v Kranju 

 
Tema in rdeča nit letošnjega X. festivala »FOS Predoslje 2013« Pisani “UTRINKI” 
kulturne dediščine v plesu, glasbi, pesmi in besedi. 
 
Cilji festivala so:  

 spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine: slovenskih ljudskih plesov, glasbe, 
pesmi in običajev, 

 povezovanje, izmenjava izkušenj in medsebojno druženje. 
 

Udeleženci festivala so lahko: skupine, ki se ukvarjajo s poustvarjanjem ljudskih 
plesov, glasbe, pesmi, običajev, …. In sicer otroške in mladinske folklorne, vokalne, 
instrumentalne ali vokalno-instrumentalne skupine.  
  
Osrednji del predstave »FOS 2013«,  

 04. oktobra v dvorani KD Predoslje pri Kranju  
 05. oktobra na Glavnem trgu v Kranju 

 
Spremljevalni program: »FOS 2013«, na OŠ Predoslje, Kranj 

 Razne delavnice, 
 Izobraževalne urice o kulturni dediščini, oblačilih, kostumih in narodnih nošah,  
 predstava za najmlajše 

 
Za vse sodelujoče skupine bo organizirana malica in osvežilna pijača v prostorih OŠ 
Predoslje Kranj. Skupine prejmejo priznanja za sodelovanje, brošuro festivala in DVD. 

 
 



 
 
 
Prijava naj vsebuje: program plesov in skladb v trajanju od 6 do 8 minut, kratek opis 
dosedanjega dela, število nastopajočih in spremljevalcev.  

 
Izpolnjeno prijavnico za sodelovanje pošljite  
na elektronski naslov info@folklora.si. ali marija.senk@gmail.com 
 
 
K prijavi priložite tudi gradivo za brošuro, ki naj obsega: kratek in zanimiv opis 
skupine. (besedilo naj bo zapisano v 3. osebi in lektorirano) in eno fotografijo 
nastopajočih. 
 
 
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. Dodatne informacije (pozicijska vaja, spored …) 
boste prejeli naknadno. Organizacijski odbor si pridržuje pravico izbora sodelujočih. 
 
Veselimo se skupnega druženja. 
 
 

                                                           Organizacijski odbor 
 X. Mednarodnega otroškega Folklornega festivala 

                                                           »FOS PREDOSLJE 2013« 
 
 
 
 
Informacije: 
 
Marija Šenk, predsednica KD FS ISKRAEMECO Kranj, GSM 031 314 254 
Anita Vrtač Pičman, vodja otroške FS OŠ Predoslje, Kranj, GSM 040 726 789 
 
 
 
Razpis in prijavnico lahko dobite tudi na spletni strani: http://www.folklora.si. 
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