
 

CON-FRONT POZIV ZA GLASBENIKE IN VIZUALNE UMETNIKE 

 

A. O PROJEKTU CON-FRONT 

CON-FRONT je nov mednarodni in multidisciplinarni projekt s poudarkom na  spominu na 1. svetovno vojno. 

Projekt je podprt s strani programa  Kreativna Evropa v okviru Evropskega leta kulturne dediščine 2018. 

Partnerstvo bo na podlagi ustvarjanja s sodobno glasbo in poznavanjem kulturne dediščine ter soočanjem s 

preteklostjo in sedanjostjo razvilo nove načine obeleževanja in spominjanja. 

Projekt CON-FRONT želi povečati ozaveščenost o skupni evropski dediščini prve svetovne vojne z edinstvenim 

mednarodnim sodelovanjem med glasbenimi centri in partnerji, ki se ukvarjajo z dediščino prve svetovne vojne. 

Partnerstvo se razprostira od Belgije, Francije, Slovenije do Republike Makedonije ter povezuje velik del različnih 

frontnih črt. 

Prva svetovna vojna  je bila prvi vojaški spopad v človeški zgodovini na svetovni ravni. Vplivala je na krajino, 

gospodarstvo, identiteto in demografijo Evrope. Poleg tega je prva svetovna vojna vplivala na civilne prebivalce, ki 

so postali begunci. Migracije, povzročene s strani vojn, se v zadnjih 100 letih  ponavljajo znova in znova. Bolje 

razumevanje preteklosti je bistveno za razumevanje trenutnih izzivov, s katerimi se sooča Evropa. 

Najbolj vidna produkcija projekta CON-FRONT je multidisciplinarno ustvarjanje (60 minut glasbe in vizualnih 

umetnosti) skupine mladih mednarodnih umetnikov (pop in rock glasbenikov in vizualnih umetnikov), ki se bo 

zaključil z evropsko turnejo in čezmejnim dokumentarnim filmom, ki bo predstavil celoten proces ustvarjanja. 

Sodobno glasbeno in vizualno ustvarjanje bo umetniški direktor, izvedeno pa bo v petih kulturnih centrih iz vseh 

štirih sodelujočih držav. 

CON-FRONT bo iz vsake partnerske države vključil največ dva umetnika, ki sodelujeta tako pri ustvarjanju ko tudi 

pri turneji: en sodobni glasbenik  (pop/rock/jazz/world/etc.) in en vizualni umetnik. Podrobnosti o posameznem 

pozivu najdete spodaj (B,C). 

CON-FRONT partnerji  so:  Le Grand Mix (Tourcoing - FR), 4AD (Diksmuide – BE), Ustanova “Fundacija Poti miru v 

Posočju”  (Kobarid – SI) and MKC (Skopje, MK).  Podpirajo jih številni kulturni  in dediščinski partnerji vseh štirih 

sodelujočih držav.  

 

 



 

B. POZIV ZA GLASBENIKE 

Kriterij: 

• starost: 18 do 30 let 

• delujoč v ne-klasičnih zvrsteh (pop, rock, hip hop, world, jazz, electronica, itd.) 

• solo ali član skupine   

• glasbena diploma ni potrebna 

• sodelovanje v vsaj eni profesionalni izdaji albuma 

• pol-profesionalni ali profesionalni glasbenik 

• aktivno znanja angleškega jezika 

• odprt za delo po multidisciplinarnih in improvizacijskih metodah 

• sposoben delati v skupini 

• odprt za zgodovinske in družbene razsežnosti projekta CON-FRONT  

• na razpolago v naslednjih obdobjih: 

2018:  

o oktober (ustvarjanje v Belgiji – 5 zaporednih dni) 

o november (ustvarjanje v Sloveniji – 5 zaporednih dni) 

2019:  

o februar/marec (ustvarjanje v Makedoniji – 5 zaporednih dni) 

o maj/junij (ustvarjanje v Franciji – 5 zaporednih dni) 

o junij (ustvarjanje v Belgiji ali Franciji – 5 zaporednih dni)  

o oktober/november (mednarodna turneja po vseh 4 državah – 14 zaporednih dni) 

 

• CON-FRONT partnerji pričakujejo, da bodo umetniki sodelovali na vseh petih ustvarjalnih delavnicah in 

v času turneje.  

 

 



 

V zameno dobite: 

• pošteno plačilo za ustvarjanje in nastope  

• plačilo stroškov potovanja, hrane in nastanitve  

• sodelovanje v projektu s širokim mednarodnim dosegom 

 

 

Prosim, pošlijte nam: 

• življenjepis 

• motivacijsko pismo 

• digitalni portfolio (skupine, solo ali drugi projekti ): youtube, bandcamp or wetransfer 

 

 

Vaše prijave pošljite do 31.8.2018 na:  info@potmiru.si .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@potmiru.si


 

C. POZIV ZA VIZUALNE UMETNIKE: 

Kriterij:  

• starost: 18 do 30 let 

• umetniški profil: vizualna umetnost, video umetnost, VJ ali animacija 

• študent ali profesionalno aktiven 

• aktivno znanje angleškega jezika 

• odprt za delo po multidisciplinarnih in improvizacijskih metodah 

• odprt za neklasično glasbo (pop, rock, hip hop, jazz, electronica, etc.) 

• sposoben delati v skupini 

• odprt za zgodovinske in družbene razsežnosti projekta  CON-FRONT  

• na razpolago v naslednjih obdobjih: 

2018:  

o oktober (ustvarjanje v Belgiji – 5 zaporednih dni) 

o november (ustvarjanje v Sloveniji – 5 zaporednih dni) 

2019:  

o februar/marec (ustvarjanje v Makedoniji – 5 zaporednih dni) 

o maj/junij (ustvarjanje v Franciji – 5 zaporednih dni) 

o junij (ustvarjanje v Belgiji ali Franciji – 5 zaporednih dni)  

o oktober/november (mednarodna turneja po vseh 4 državah – 14 zaporednih dni) 

 

• CON-FRONT partnerji pričakujejo, da bodo umetniki sodelovali na vseh petih ustvarjalnih delavnicah in 

v času turneje.  

 

 

 



 

V zameno dobite: 

• pošteno plačilo za ustvarjanje in nastope  

• plačilo stroškov potovanja, hrane in nastanitve  

• Sodelovanje v projektu s širokim mednarodnim dosegom 

 

Prosim pošlijte nam: 

• Vaš življenjepis 

• Motivacijsko pismo 

• Portgolio z aktivnimi povezavami (ali WeTransfer) 

 

Vaše prijave pošljite do 31.8.2018 na:  info@potmiru.si  
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