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Vabljeni k prijavi na 24. državno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2016. 
Namen prireditve OPUS 1 je spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti mladih plesalcev.  
K prijavi vabimo plesalke in plesalce (v nadaljevanju uporabljamo le moški spol, vendar vse velja za oba spola!) z 
ustvarjalno žilico, rojene med leti 1992 in 2007. 
 
Oblika miniature: 

 solo (ustvarjanje in ples ene osebe) 

 duet ali trio (ustvarjanje in ples dveh ali treh oseb) 
 

Starostne skupine, največje dovoljene dolžine miniatur:  

 Skupina A1 (rojeni 2005-2007), največ 2 minuti 

 Skupina A2 (rojeni 2002-2004), največ 3 minute 

 Skupina B (rojeni 1997-2001), največ 4 minute 

 Skupina C (rojeni 1992-1996), največ 5 minut 
 
TEMA: VODE! 
Vsakoletne teme naj bi mlade plesalce spodbudile v kritična razmišljanja o posameznih vprašanjih ter jim 
predstavljale povod za spoznavanje, raziskovanje, ustvarjanje in razmišljanje. Letošnja tema VODE! ponuja 
»poplavo« ali »oblak« ali »morje« različnih spodbud plesno ustvarjanje. (več v prilogi!) 
 
Prijavnina znaša 30 € za posamezno plesno miniaturo. Društvo ali šola, ki prijavi in je plačnik za več miniatur 
(prijavnice obvezno poslati skupaj!!!), ima za vsako dodatno miniaturo dodatnih 5 % popusta, vendar le do 
maksimalno 30 % popusta (2 miniaturi 5 % popusta na celoten znesek, 3 miniature 10 % popusta itd.). Plesalci, 
ki so na Opus-u sodelovali že osemkrat so za vse nadaljnje prijave oproščeni prijavnine. Položnico bo 
organizator (JSKD) poslal po prejetju prijave. S plačano prijavnino je prijava potrjena. 
 
Potek tekmovanja ima več faz – predtekmovanje, državno in mednarodno tekmovanje (samo starostna skup. B 
in C). Vsi prijavljeni bodo o datumi in kraju predtekmovanja obveščeni do sredine februarja. Plesalci, ki bodo 
uvrščeni na državno tekmovanje bodo razvrščeni po starostnih skupinah in oblikah miniature v 8 kategorij.  
 
Žirijo sestavljajo trije priznani strokovnjaki s plesnega področja.  
 
Priznanja bodo podeljena za vse sodelujoče. V vsaki kategoriji na državnem tekmovanju se bodo plesalci 
potegovali za zlato, srebrno ali bronasto priznanje. Prejemniki zlatih priznanj iz starostnih skupin B in C bodo 
uvrščeni na mednarodno tekmovanje OPUS 1, ki bo 11. junija 2016 v Slovenskem ljudskem gledališču Celje.  
 
Rok za prijavo je 1. februar 2016! 
 
PRIJAVNICA: http://www.jskd.si/ples/prireditve_ples/opus/opus_16/razpis_opus_16.htm 
 
Državno tekmovanje bo potekalo v soboto in nedeljo, 9. in 10. aprila 2016 v Španskih borcih v Ljubljani, 
Zaloška cesta 61, Ljubljana po programu, ki ga bodo prijavljeni prejeli najkasneje dva tedna pred prireditvijo.  
Datum predtekmovanja bo znan 12.2.2016 in o njem bodo vsi prijavljeni obveščeni. 
 
Informacije in stiki: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  

                                        Nina Meško 
                                        Štefanova 5, 1000 Ljubljana 
                                        T: 01 24 10 522; M: 051 32 75 75; E: nina.mesko@jskd.si 
 

Priloga:  
- Tema  
- Pravilnik 
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