
 

MUZIČKI BIENNALE ZAGREB – NATJECANJE „5-MINUTE OPERA“  
 

Muzički biennale Zagreb – Hrvatsko društvo skladatelja, Berislavićeva 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska (dalje u tekstu: 
HDS – MBZ) objavljuju Natječaj za “5-Minute Opera” Natjecanje i pozivaju skladatelje da prijave svoja djela: 
 

I. Ciljevi Natjecanja: 

Cilj Natjecanja je odabrati deset (10) 5-minutnih opera koje će biti praizvedene na 28. Muzičkom biennalu 

Zagreb, u travnju 2015. godine. Od tih 10 finalista prosudbena komisija i publika odabrat će pobjednika, a 

skladatelj pobjedničkog djela dobit će narudžbu Muzičkog biennala Zagreb za novu operu, koja će biti 

premijerno izvedena u travnju 2017. na 29. Muzičkom biennalu Zagreb. 

 

II. Uvjeti prijave: 

 Natjecanje “5-Minute Opera” otvoreno je za sve skladatelje, bez obzira na dob ili nacionalnost. 

 Sve prijavljene skladbe moraju biti nove, neobjavljene i neizvedene.  

 Dopuštena je samo jedna prijava po skladatelju. 

 Nema ograničenja u pogledu teme opere. 

 Dopušteni jezici: engleski, francuski, njemački, talijanski i hrvatski. Skladatelj je odgovoran za osiguravanje 

autorskih prava na tekst (libreto) djela.  

 Trajanje opere: do 5 minuta (5:00) 

 Zadani sastav: sopran (ne koloraturni, poželjni raspon: a – d3), bas-bariton (poželjni raspon: G – f1 + falset 

do d2), klarinet (uključujući bas klarinet), fagot, truba (in C / in B), violina, viola, violončelo, klavir i 

udaraljke (1 udaraljkaš – dostupni instrumenti su: marimba, crotales, gran cassa, piatto sospeso, tamburo 

militare, temple blocks, frusta). Korištenje elektronike nije dopušteno.  

 Za sudjelovanje u Natjecanju ne plaća se kotizacija. 

 

III. Postupak prijave: 

Prijava se sastoji od dva dijela:  

1) Notni i popratni materijali: 
a) partitura s naznačenom instrumentacijom i ulogama (format partiture ne smije biti manji od 

A4 niti veći od A3)  
b) potpuni klavirski izvadak 
c) kratki sinopsis djela, do 800 znakova (s razmacima)  
d) prijevod libreta na engleski (ako je opera pisana na drugom jeziku) 
e) opcionalno: računalna simulacija opere (mp3 ili wav) 

Prijave su anonimne, stoga skladatelji moraju ukloniti identifikacijske oznake i imena sa svih poslanih 
materijala kako bi se osigurala anonimnost! Partiture treba dostaviti označene brojčanom ili slovčanom 
šifrom. 



2) Zatvorena omotnica označena istom šifrom, koja sadrži:  
a) popunjen i potpisan obrazac prijave (koji se može preuzeti na www.mbz.hr) 
b) kratku biografiju skladatelja 

 

 Prijava se mora poslati poštom na adresu: 
 

   Hrvatsko društvo skladatelja – Muzički biennale Zagreb 
Natjecanje “5-Minute Opera”  
Berislavićeva 9 
10 000 Zagreb 
Croatia  

  
Rukopisne partiture se prihvaćaju, no poželjne su partiture pisane programima za digitalnu notografiju. 

 

 Rok za prijave: 1. listopada 2014., 00.00 CET 
Kandidati se upozoravaju da do navedenog roka svi gore navedeni dokumenti koji se odnose na prijavu 
moraju biti zaprimljeni na adresu Natječaja. Slanje poštom mora se obaviti preporučenom pošiljkom, s 
potvrdom o slanju. U slučaju da prijava nije poslana u skladu s odredbama ove točke, HDS – MBZ neće 
snositi odgovornost bilo koje vrste za mogući neprimitak prijave. 

 Nepotpune ili neispravno popunjene prijave neće se uzimati u obzir. 

 Prijave se neće vraćati skladateljima. 

 

IV. Postupak odabira: 

Natjecanje će se održati u dva kruga: preliminarni odabir skladbi i završni koncert – Finale Natjecanja. 
 

1) Preliminarni odabir skladbi za Finale: 

 Ugledna međunarodna prosudbena komisija sastavljena od istaknutih skladatelja i dirigenata odabrat 
će od pristiglih prijava njih deset (10). Odabrana djela će biti Finalisti Natjecanja. 

 Odluke prosudbene komisije i popis opera odabranih za Finale bit će objavljeni do 1. siječnja 2015. na 

web stranici www.mbz.hr. U roku od 8 dana od dana objave popisa Finalista, skladatelji odabranih 

opera bit će o tome obaviješteni putem e-maila, na kontakt adresu koju su naveli u obrascu prijave. 

 Potpisivanjem obrasca prijave, Natjecatelj potvrđuje da je upoznat kako prosudbena komisija 

zadržava pravo ne odabrati niti jedno djelo za Finale Natjecanja, ako kvaliteta pristiglih prijava ne 

zadovoljava potrebnu razinu. 

 U slučaju nedovoljnog broja prijava, HDS – MBZ zadržava pravo otkazivanja Natjecanja. 

 

2) Finale Natjecanja : 

 Deset (10) opera odabranih od strane prosudbene komisije u preliminarnom krugu Natjecanja izvest 
će se u sklopu 28. Muzičkog biennala Zagreb (koncertno, bez scenskog postavljanja). 

 Finalisti su dužni pripremiti sve potrebne materijale za izvedbu djela (partitura + dionice) i odobriti 
njihovo korištenje za gore navedenu izvedbu bez naknade. Materijali moraju biti poslani e-mailom 
koordinatoru Natjecanja (Marija Saraga, marija.saraga@hds.hr) do 1. veljače 2015. 

 O pobjedniku Natjecanja odlučit će međunarodna prosudbena komisija, uzimajući u obzir glas publike, 
a njihova odluka bit će objavljena iste večeri kada će se održati Finale Natjecanja. Prosudbena komisija 
zadržava pravo ne izabrati pobjednika. 

 Svi finalisti dopuštaju da se izvedbe njihovih djela u finalu Natjecanja snime (audio/video), a snimke 
koriste u promotivne svrhe, uključujući objavljivanje snimke u cijelosti na internetu. 

 Svi finalisti bit će pozvani da prisustvuju Finalu Natjecanja. Troškovi smještaja bit će pokriveni od 
strane HDS – MBZ. 
 

http://www.mbz.hr/
http://www.mbz.hr/
mailto:marija.saraga@hds.hr


3) Nagrade 

1. nagrada 

 Narudžba nove opere (u trajanju od 60 do 90 minuta), koja će biti premijerno izvedena na 29. 
Muzičkom biennalu Zagreb, u travnju 2017. godine. 

 Honorar za gore navedeno djelo iznosit će 10.000€ brutto.  

 HDS – MBZ zadržava pravo odabrati ostatak autorskog tima za gore navedeno novo djelo (uključujući i 
dirigenta, redatelja, scenografa, kostimografa i dizajnera svjetla), u dogovoru sa skladateljem. 

 Ova narudžba i detalji novog djela bit će dogovoreni i potvrđeni ugovorom između HDS – MBZ i 
pobjednika Natjecanja do 1. siječnja 2016. 
 

2. i 3. nagrada  

 Sastoje se od izvedbe jednog postojećeg djela nagrađenih autora u sklopu 29. Muzičkog biennala 
Zagreb, u travnju 2017. (2. nagrada – orkestralno ili djelo za ansambl, 3. nagrada – komorno ili djelo 
za instrument solo). Skladbe će izabrati HDS – MBZ, u dogovoru sa skladateljima. 

 

 V. Dodatne informacije:  

Sva dodatna pitanja u vezi Natječaja mogu se uputiti koordinatorici Natjecanja: 
Marija Saraga, marija.saraga@hds.hr, +385 1 4872 369. 
 
 

VI. Završne odredbe: 

 Potpisivanjem i podnošenjem Zahtjeva, Natjecatelji potvrđuju da njihovo sudjelovanje u Natjecanju neće 
narušavati prava bilo koje treće osobe, ili da posjeduju odobrenje za sudjelovanje u Natjecanju od treće 
osobe u pitanju. Natjecatelji jamče da je prijavljena skladba izvorna i originalna te da treća osoba ne 
polaže prava na djelo koja bi spriječila ili ograničila HDS – MBZ u potencijalnom korištenju prijavljene 
skladbe. HDS – MBZ nije dužan potvrditi istinitost izjava Natjecatelja sadržanih u Prijavi, Natjecatelj mora 
snositi svu odgovornost za te izjave, a HDS – MBZ neće biti odgovoran ni za kakve uz to vezane optužbe. 

 Potpisivanjem i podnošenjem prijave, Natjecatelji se slažu i potvrđuju kako obrazac prijave i tekst 
Natječaja predstavljaju nedjeljivu cjelinu. Slijedom toga, potpisivanjem i podnošenjem obrasca prijave 
Natjecatelji izjavljuju da su razumjeli i da prihvaćaju sve odredbe sadržane u obrascu prijave i tekstu 
Natječaja te ih prihvaćaju kao obvezujuće.   

 Potpisivanjem i podnošenjem prijave, Natjecatelji izražavaju suglasnost da HDS - MBZ smije objaviti 
njihova imena, fotografije i naslov djela uz sažetak u bilo kojoj publikaciji vezanoj uz Natjecanje ili MBZ 
(uključujući novine, časopise, web stranice, televiziju, promotivne materijale, letke, i dr.). 

 Potpisivanjem i podnošenjem Prijave Natjecatelj izražava suglasnost da će se bilo kakav sudski spor vezan 
uz Natjecanje rješavati prema važećem hrvatskom zakonu i u nadležnosti hrvatskog suda. 

 

mailto:marija.saraga@hds.hr

