Poštovani,

Udruga Večeri dalmatnske pisme Kaštela
ima čast i zadovoljstvo najaviti Vam
17. Večeri dalmatinske pisme
Dalmatia World Music
Kaštela, 2015.
koje će se održati trećeg vikenda u mjesecu
srpnju, na pozornici kraj crkve sv.
Mihovila u Kaštel Kambelovcu.
Udruga Večeri dalmatinske pisme Kaštela
je kroz 17 godina djelovanja postala jedan
od najutjecajnijih promotora izvorne
hrvatske glazbe, točnije dalmatinske i
klapske pisme i to u vrlo osebujnim
fuzijama sa suvremenim glazbenim
izričajima i formama. Trudimo se podržati
nove glazbene valove, ali i sačuvati
bogatstvo kulturne baštine.
Ova iznimna glazbena manifestacija i ove
godine
je
podijeljena
u
dvije
glazbene/klapske večeri:




18.07.2015. petak – revijalna večer
19.07.2015. subota – natjecateljska
večer
Kaštelanski
đir
–
namijenjena klapama koje pjevaju
nove skladbe u pop maniri.

U ova dva dana nastupit će sama krema
klapskog pjevanja i priuštiti nezaboravan
glazbeni doživljaj svima koji vole klapsku
glazbu. Vidjeti vrhunske klape na jednoj
pozornici u lijepoj arhitekturi Kaštela
događaj je koji se nikako ne propušta!
Nadamo se da ćete prepoznati vrijednost
ovog projekta i pomoći nam prirediti 17.
Večeri dalmatinske pisme – Dalmatia
World Music – Kaštela, 2015. na razini
koju zaslužuju. U nastavku donosimo
detaljniji opis festivala te ponudu suradnje.

Organizacijski odbor VDP-a

UKRATKO O FESTIVALU
Festival Večeri dalmatinske pisme Kaštela
osnovan je 1999. s ciljem da istraži i otvori
prostor novom glazbenom žanru. U
proteklih 16 godina ugostili smo gotovo
sve najpoznatije klape i izvođače.
Dobitnici smo Porina 2005. i 2006. za
najbolje festivalske albume. Do sada smo
ustupili javnoj radioteleviziji više od 70
sati vrhunskog glazbenog programa kroz
direktne radijske i televizijske prijenose te
odgođene snimke.
Kako bismo festival učinili zanimljivijim,
program je podijeljen u dvije večeri:
revijalnu i natjecateljsku. Prva, revijalna
večer (18.07.2015.), donosi obrade
popularnih skladbi s naglaskom na a
capella pjevanje.
Druga, natjecateljska večer (19.07.2015.),
pod nazivom Kaštelanski đir, namijenjena

je klapama koje pjevaju nove skladbe u
pop maniri. Kroz ovu glazbenu večer klape
će dobiti samo njima namijenjenu
pozornicu na kojoj će se moći okušati u
ovom vokalnoinstrumentalnom žanru.
Osmišljena
je
prema
uobičajenom
konceptu festivala zabavne glazbe: nove
skladbe se šalju na natječaj, stručna
komisija odabire 16 skladbi koje potom
klape snimaju u studiju (o trošku
izvođača), te na posljetku izvode na
pozornici uz orkestar. Festivalska večer je
natjecateljskog karaktera; najuspješnije
skladbe i izvedbe bit će nagrađene po
standardiziranom obrascu – tri nagrade
stručnog žirija, tri nagrade publike, te
nagrade za najbolje stihove, interpretaciju i
aranžman. Studijske snimke pjesama s ove
festivalske večeri bit će objavljene na
nosaču zvuka.

Ovogodišnji festivalski događaj ima cilj oslikati cjelokupni
zvučni krajolik koji je povezan s fenomenom “klape”- od
tradicijskog napjeva, preko “obrada” do pjesama u pop maniri
koje će klape izvoditi uz instrumentalnu pratnju.

POZNATI O FESTIVALU
Pristao sam biti u Savjetu prvih Večeri
dalmatinske pisme, ali i nastupati na pozornici
u Kaštel Kambelovcu jer duboko vjerujem
da se baš tu kuje jedna nova i zanimljiva
dalmatinska pisma.
Zlatan Stipišić Gibonni

Zahvaljujući “Večeri dalmatinske pisme” klapska pjesma
dobila je suvremeniji oblik, a klapskim obradama zabavnih
pjesama dalmatinske tematike osuvremenila se glazbena forma.
Ivica Gojić, Radio Dalmacija

Riječ je o festivalu koji je specifičan
na svoj način te zaslužuje svu pažnju
koju i ima. Stoga me izuzetno veselilo
protekle dvije godine raditi na njemu,
a veselit će me i ako ponovno budem
pozvan, kako zbog dalmatinskog melosa
koji njeguje, tako i zbog ljudi koji ga
rade, izvođača i klapa… Uz kvalitetu i
tradiciju koju ima, predviđam mu dugu
budućnost!
Ivica Propadalo

U svojim ciljevima i zadacima te programskoj koncepciji, izvođačkim
dosezima, njegovanju tradicije, promicanju novog stvaralaštva i
promicanju dalmatinske pisme, Festival je evoluirao u vrhunsku
glazbenu manifestaciju kojoj pripadaju najveće zasluge za neprekidni napredak
ovakvoga glazbenog izraza.
Željko Mesar, urednik Redakcije glazbenog programa HTV-a

SPONZORSKI PAKETI
U ime svih prijatelja dalmatinske pjesme i
štovatelja hrvatske kulturne baštine,
slobodni smo pozvati Vas na suradnju
prilikom priređivanja ovog, za Kaštela i
Dalmaciju, ali i opću hrvatsku kulturnu
ponudu, iznimno značajnog glazbenog
događanja čiji je cilj njegovanje i otimanje
zaboravu glazbenog izričaja koji je
stoljećima nastajao na ovim prostorima, ali
i sustavnu brigu o novom glazbenom stilu
kojeg je iznjedrila upravo klapska pjesma.
Svjesni opće nepovoljne financijske
situacije, a u želji da održimo kontinuitet i
tradiciju događanja, zadržavši pritom
visoku programsku i produkcijsku razinu,
učinili smo sve kako bi maksimalno
racionalizirali troškove te smo uz potporu
Grada Kaštela, na radost klapskog i
glazbenog puka, priredili program koji smo

ovdje predstavili.
Nadamo se da ćete prepoznati vrijednost
ovog projekta i pomoći nam prirediti 17.
Večeri dalmatinske pisme – Dalmatia
World Music – Kaštela, 2015. na razini
koju zaslužuju. Zauzvrat Vam nudimo
mogućnost neposrednog sudjelovanja u
događanjima te promoviranje Vaše tvrtke
na način za koji se Vi odlučite.
Veselimo se suradnji s Vama. U nastavku
Vam prezentiramo Sponzorske pakete za
2015. godinu. Sukladno veličini vašeg
poslovnog subjekta, pozicioniranosti i
značaju za širi prostor u kojem djeluje
festival, slobodni smo Vam predložiti
sponzorstvo glavne večeri. Naravno, na
vama je da odlučite kakav oblik suradnje i
poslovni interes vidite u tome.

Za sponzore festivala predviđeni su sljedeći sponzorski paketi:
ZLATNI
SPONZOR
50.000 kn
Gratis ulaznice
Medijsko oglašavanje (zahvala u nov. oglasu)
Logotip na službenoj web stranici festivala
Reklamni pano
Logotip u programskoj knjižici
Ime u radio spotu – jinglu
Zahvala voditelja
Logotip na press zidu
Video spot na video zidu
Logotip na B1 plakatima
Promocija na press konferenciji

SREBRNI
SPONZOR
25.000 kn

BRONČANI MALI
SPONZOR SPONZOR
10.000 kn 5.000 kn

Očekujemo Vaš skori odgovor te unaprijed zahvaljujemo na poslovnoj suradnji!
S poštovanjem,

Dino Šimera

______________
Dino Šimera,
direktor Festivala

Tonči Tranfić,
umjetnički ravnatelj Festivala

