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„Zlatna Lipa Tuhlja“ 2022. 

Natjecati se mogu amaterski zborovi (mješoviti, ženski i muški zborovi) i vokalne skupine u 
jednoj kategoriji. 

Pravila 

 Ukupno trajanje programa bez stanki: 8 – 12 minuta. 
 Broj skladbi: 3-4 skladbe. 
 Program se izvodi a cappella. 
 Dozvoljeno je izvođenje samo jedne zborske skladbe uz klavirsku pratnju pod uvjetom da je 

tako originalno skladana. 
 U cjelokupnom programu barem jedna skladba treba biti autora iz zemlje iz koje se dolazi. 
 Izbor programa je slobodan. 
 U slučaju promjene tonaliteta skladbi dirigent o tome treba obavijestiti Stručni ocjenjivački 

odbor. 

 

Stručni ocjenjivački odbor 

Natjecanje će pratiti Stručni ocjenjivački odbor.  

Izvedbu svake skladbe stručni ocjenjivački odbor će ocjenjivati prema sljedećim elementima:  

 Težina i koncepcija programa 
 Intonacija 
 Interpretacija (artikulacija, tempo, dinamika) 
 Vokalna tehnika 
 Opći umjetnički dojam 

 

Nagrade i priznanja 

Stručni ocjenjivački odbor dodijelit će sljedeće nagrade: 

  Zlatnu plaketu za sve zborove i vokalne skupine koji osvoje najmanje 90 bodova 
  Srebrnu plaketu za sve zborove i vokalne skupine koji osvoje najmanje 80 bodova 
  Brončanu plaketu za sve zborove i vokalne skupine koji osvoje najmanje 70 bodova 
  Priznanje za sudjelovanje za sve ostale zborove i vokalne skupine 

Stručni ocjenjivački odbor može dodijeliti nagrade dirigenticama i dirigentima za poseban umjetnički 
dojam i druge istaknute elemente u izvedbi programa. 
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„Zlatna Lipa Tuhlja“ 2022. 

Grand Prix – „Zlatna Lipa Tuhlja“ 

Zborovi koji su osvojili najveći broj bodova natječu se za Veliku nagradu natjecanja – Grand Prix 
„Zlatna Lipa Tuhlja“ izvodeći dio programa koji su već izveli. U program mogu uvrstiti i jednu pjesmu 
po izboru koju nisu izveli na natjecanju. Odluku o broju skladbi koje treba izvesti odrediti će Stručni 
ocjenjivački odbor. 
Prošireni ocjenjivački odbor (odbor sastavljen od članova stručnog ocjenjivačkog odbora i članova 
umjetničkog odbora Natjecanja) proglasiti će pobjednika natjecanja „Zlatna Lipa Tuhlja“. 

 

Uvjeti sudjelovanja 

Umjetnički odbor će odabrati zborove i vokalne skupine koje će sudjelovati na natjecanju.  Zborovi će o 
tome biti obaviješteni nakon 29.4. 2022. godine. Kotizacija za Natjecanje iznosi 750,00 kn za izabrane 
zborove do 29.4.2022., a nakon tog datuma (ako ima slobodnih mjesta) kotizacija iznosi 950,00 kn  i 
treba biti uplaćena na sljedeći račun do 20.5.2022.:  

KUD Naša Lipa Tuhelj, Tuhelj 54 – IBAN: HR422360000-1101445284 Zagrebačka banka  
- OIB 899 439 847 04. BIC (SWIFT adresa) Zagrebačke banke je ZABAHR2X  (navesti: „Zlatna Lipa 
Tuhlja“ 2022.) 

Troškove prijevoza i smještaja zborovi sudionici natjecanja „Zlatna Lipa Tuhlja“ snose sami.  

 

Prijave 

 

Prijavu za sudjelovanje na Natjecanju potrebno je dostaviti preporučenom klasičnom poštom  na 
adresu KUD Naša Lipa Tuhelj, Tuhelj 54, 49215 TUHELJ s naznakom za Natjecanje 13. „Zlatna Lipa 
Tuhlja“ i na e-mail: kudnasalipatuhelj@gmail.com.  

1. Ispunjenu prijavnicu (i elektroničkom poštom) 
2. Četiri primjerka partitura prijavljenih skladbi/obrada (poslati klasičnom poštom – partiture se 

ne vraćaju) 
3. Životopis zbora i dirigentice/dirigenta (e-mail) 
4. Fotografiju zbora (e-mail) 
5. Fotografiju dirigentice/dirigenta (e-mail) 
6. Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji za sudjelovanje na Natjecanju  
7. Rok za predprijavu je 24.4.2022., a za konačnu prijavu do 15.05.2022. 
8. U slučaju otkazivanja natjecanja nakon 5.06.2022. uplaćena kotizacija se ne vraća. 
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„Zlatna Lipa Tuhlja“ 2022. 

Snimanje i izdavačka prava 

 
Organizator pridržava pravo izrade i objave video i tonskih zapisa bez naknade zborovima. 

 

 

Mjesto održavanja Natjecanja „Zlatna lipa Tuhlja“ 

13. Natjecanje pjevačkih zborova (mješoviti, ženski i muški zborovi) i vokalnih skupina „Zlatna lipa 
Tuhlja“ održati će se 11. lipnja 2022. u Kongresnom centru Hotela Well – Terme Tuhelj, Tuheljske 
Toplice, Tuhelj, Hrvatska. 

Satnica nastupa zborova bit će objavljena naknadno. 

 

Kontakt 

Adresa: KUD Naša Lipa Tuhelj, Tuhelj 54, 49215 TUHELJ 

13. NATJECANJE PJEVAČKIH ZBOROVA  „ZLATNA LIPA TUHLJA“ 

web stranica: http://zlatnalipatuhlja.weebly.com/  

Osobe za kontakt:  

Direktorica festivala:  
 Nena Tramišak, e-mail:  nenaured@gmail.com, mob.  095/ 8 651 947 

 
Predsjednik Organizacijskog odbora:  

 Armando Slaviček, e-mail: slavicek@geoskola.hr, mob. 099/ 5 556 105 
 
 
 

Smještaj 

 

 Hotel Well Terme Tuhelj  (tel: +385 (0) 49 203 000, tel. 049 203 759, rezervacije@terme-
tuhelj.hr, www.terme-tuhelj.hr) 

 Turistička zajednica Biser Zagorja -  (https://www.biserzagorja.hr, info@biserzagorja.hr) 
Tel/fax: ++385(0)49 556 630, mob: ++385 099 4556 630)  

 

 


