ZAPISNIK 1. SESTANKA
ORGANIZACIJSKEGA ODBORA SLOFOLK 2016
Sestanek je bil v sredo, 13. januarja 2016, ob 16.00.
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
pregled prijavljenih skupin,
organizacija festivala,
razno.

Sestanek smo pričeli ob 16.00.
K1
Pregled sklepčnosti.
Prisotni: Andrej Kovačič, Branka Moškon, Blaž Kulovec (FD Kres), Andreja Brili, (FS KUD Oton
Župančič Artiče), Slavko Dremelj (FD Vidovo).
SKLEP: Ker so prisotni člani vseh skupin, smo sklepčni.

K2
Do sedaj so se prijavile naslednje skupine:
1. Kéve Folk Dance Ensemble, Ráckeve, Madžarska (na povabilo FD Kres, osebo poznanstvo),
2. Song and dance ensemble “Silesianie” University of economics in Katowice, Poljska (s
posrednikom Martin Tasko za FD Vidovo),
3. KUD Čukarica, Beograd (nimajo festivala),
4. AKUD Mirche Acev, Skopje, Makedonija.
FD Kres in FD Vidovo že imata izbrane skupine. FS KUD Oton Župančič Artiče imajo na izbiro par
skupin. Slavko ponudi skupino iz Ukrajine (kontakt Martin Tasko), v zamenjavo za en drug festival.
Artičani bodo premislili in javili v soboto.

Sklep: Potrdimo skupino Kéve Folk Dance Ensemble in Song and dance ensemble “Silesianie”
University of economics in Katowice.
K3
Zaradi odpovedi sodelovanja pri soorganizaciji festivala SloFolk 2016 s strani FS Velike Lašče, je
vodja festivala iskal nove možnosti pri organizaciji. Predhodne skupine (FS Javorje in FS Račna)
niso več zainteresirane za sodelovanje. Dogovarjal se je tudi z belokranjskimi skupinami (FS
Navratil Metlika in FS Dragatuš) o skupnem sodelovanju, vendar je FS Navratil dobila za letos
ponudbo s strani ZLTSS (Bruno Ravnikar) za gostovanje na Poljskem v času našega festivala, kar
so sprejeli, FS Dragatuš pa sama ni sposobna soorganizirati festivala. So pa pripravljeni na
sodelovanje v letu 2017.
Branka predlaga, da imamo SloFolk na vsaki dve leti. Posamezne skupine se bodo dogovorili o
tem predlogu. O tem se posamezna skupina dogovori na internih sestankih in javijo na SloFolkov
mejl.
Podan je predlog, da je festival SloFolk 2016 samo 3 dnevni (plus prihod in odhod) ali pa da imajo
en dan (nedelja) vmes prosto in vsaka skupina gosti in krije stroške za svojo skupino. Dogovorimo
se, da obdržimo datume in da je nedelja prost dan. Vsaka skupina organizatorica poskrbi za svojo
skupino na svoj način.
Sklep: Zaradi odstopa ene skupine soorganizatorice imamo na SloFolku 2016 en dan prost za
tuje skupine (nedelja, 1. maj). Za ta dan poskrbi vsaka skupina zase.
K4
Vodja festivala predstavi preoblikovano spletno stran, katera je preseljena na Arnesov strežnik,
zaradi česar ne bo več plačevanja stroškov najema prostora in domene. Člani organizacijskega
odbora SloFolk potrdijo spremembo.
Sklep: Preoblikuje se spletna stran SloFolka.
Ob koncu sestanka je bil zapisnik prebran in potrjen.
Sestanek se je zaključil ob 17.50
Vodja SloFolka
Andrej Kovačič

