VABILO
na avdicijo
»POKAŽI, KAJ ZNAŠ«
Na šoli smo se ponovno odločili izvesti prireditev »Pokaži, kaj znaš«, le da bo tokrat
potekala v virtualni obliki. Učenci se bodo predstavili s svojim talentom – igranje na
instrument, petje, ples, risanje, stand up, video, itd.

Avdicija bo potekala na dva načina :
1. Učenec pripravi video posnetek nastopa (navodila najde spodaj).
2. Učenec se predstavi v živo pred komisijo.
Izpolnjeno in od staršev podpisano prijavnico vrnite razredniku do petka, 12. 11. 2021.
Avdicija v živo bo potekala v tednu od ponedeljka, 22. 11. 2021, do petka, 26. 11. 2021.
Prijavljeni bodo pravočasno obveščeni o točnem terminu avdicije. Učenec naj na avdicijo
prinese s seboj glasbeno podlago. Kdor se bo prijavil s posnetkom, ga naj pošlje preko
MS Teams v klepet učiteljici Ani Kump ali Špeli Vraničar ali ga prinese razredniku na
USB-ključku do 26. 11. 2021.
Prireditev bo predvajana med 15. in 20. 12. 2021 na razrednih urah in na spletni strani šole.
Pri izbiri točk bodite izvirni, zanimivi in pogumno pokažite svoj talent.

Pri snemanju videoposnetka bodite pozorni na naslednje:
 Če snemate s telefonom, naj bo ta obrnjen ležeče (vodoravno).
 Če je le možno, za snemanje uporabite stojalo ali drugi pripomoček, da se slika ne bo tresla. Snemalna
naprava naj ne dela naglih in hitrih premikov.
 Pri snemanju poskrbite za zanimivo, urejeno in estetsko ozadje, ki bo povezano z vašo točko.
 Poskrbite, da bo zvok na posnetkih jasen in glasen ter da ne bo motilcev v ozadju (pogovor, šepetanje,
televizija, veter, avtomobili ipd.).
 Na posnetek ne dodajajte napisov.

V pričakovanju zanimivih in zabavnih točk vas lepo pozdravljamo.

PRIJAVNICA ZA »POKAŽI, KAJ ZNAŠ«

Ime in priimek:_____________________________________________
Razred: __________________

Vrsta avdicije
(obkroži):
Točka (obkroži):

a) posnetek

b) v živo

a)
petje

c) igranje na
inštrument

Glasbena podlaga
a) DA
(obkroži):
Avtor besedila:

b) ples

d) drugo____________

b) NE

Avtor melodije:

Potrebni
pripomočki:

Podpis staršev: ________________________________
Prijavnico vrnite do 12. 11 . 2021 razredniku!

