
       

 
RAZPIS ZA MARIJAFEST 2019 

 
Bazilika na Ptujski Gori – 11. maj 2019 

 
 Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa in samostan Božje Matere na 
Ptujski Gori napovedujeta petnajsti Marijafest, ki bo v baziliki Marije Zavetnice 
na Ptujski Gori v soboto, 11. maja 2019. 
 
15. Marijafest vztrajno nadaljuje svoje poslanstvo – širiti Božjo in Marijino 
slavo. Glasbeni ustvarjalci povabljeni, da tudi letos tkete niti Božje dobrote in 
Marijine miline v ogrinjalo odrešenja, katerega srednica je naša nebeška Mati.  
 

Razpisni pogoji za sodelovanje: 
1. Besedila morajo imeti marijansko ali drugo katoliško molitveno-duhovno 

vsebino, ki mora biti jasno razpoznavna. Prednost bodo imele skladbe z 
marijansko vsebino. 

2. Skladba je lahko dolga največ 4 minute. 
3. Posebni odbor za pripravo Marijafesta si pridržuje pravico, da izmed vseh 

prispelih novih skladb izbere pet tistih, za katere je organizator pripravljen 
povrniti stroške studijskega posnetka, matrice in potnih stroškov do 400 
evrov. 

4. Tudi ostale izbrane nove avtorske skladbe bodo lahko sodelovale na 
Marijafestu brez posnete matrice (z instrumenti v živo) ali pa z matrico, le 
da jim v tem primeru organizator ne bo kril stroškov snemanja, 
pripravljen pa je kriti potne stroške v višini do največ 200 evrov. 

5. V prvem delu Marijafesta lahko izbrani izvajalec sodeluje z že znano, 
neavtorsko skladbo in tudi v tem primeru je organizator pripravljen kriti 
potne stroške. 

6. Zaradi lažje organizacije prosimo, da izvajalec takoj po odločitvi za 
sodelovanje pokliče in obvesti organizatorja po telefonu: 031/438 371 (p. 
Martin Gašparič) ali prek elektronskega naslova: 
minoriti.ptujska.gora@rkc.si. 



7. Vsak, ki želi sodelovati, mora do vključno 1. marca 2019 poslati DEMO 
posnetek (ni potreben studijski posnetek!) svoje nove avtorske skladbe. 

8. Organizator bo odločitev o izboru skladbe in sodelovanju na Marijafestu 
izvajalcu sporočil najpozneje do 12. marca 2019. 

9. Studijski posnetek pesmi in glasbeno matrico bo treba poslati 
organizatorju najpozneje do 26. aprila 2019. 

10.  Prispevke pošljite na naslov: 
MARIJAFEST 
Ptujska Gora 40 
2323 Ptujska Gora 
Za morebitne dodatne informacije pokličite po tel.: 031/438 371 (p. 

Martin). 
Ker festival ni tekmovalnega značaja, vabimo torej k sodelovanju vse, ki 

vam je pri srcu prepevanje hvalnic Mariji in prek nje slavljenje Boga. Z 
veseljem pričakujemo vaš odziv in sodelovanje pri oblikovanju tradicionalnega, 
že petnajstega Marijafesta. 
 
Za organizacijski odbor:     Odgovoren za Marijafest: 
p. Janez Ferlež      p. Martin Gašparič,  
        rektor bazilike 
 
Na Brezmadežno, 8. decembra 2018 
 
 


