
48. festival narodno-zabavne glasbe Slovenije  
Ptuj 2017 s presenečenji
Začetek ptujskega festivala sega v leto 1969 in je najstarejša prireditev na področju narodno-zabavne glasbe. Stroko-
vna javnost mu priznava visoko kakovost in pomemben vpliv na razvoj te zvrsti slovenske glasbe.
Letošnji dvodnevni 48. festival bo na turnirskem prostoru ptujskega gradu v četrtek, 31. avgusta, in petek, 1. sep-
tembra.
Osrednji dogodek, v okviru katerega se bo deset izbranih ansamblov potegovalo za nagrade občinstva in strokovne 
komisije ter za kipec Orfeja, bo v petek zvečer, 1. septembra. Večer prej, četrtek, bo pod naslovom Odštevamo do 
abrahama namenjen predstavitvi najlepših viž glasbenega dogajanja na Ptuju med letoma 1989 in 1998.
Verjamemo, da bosta glasbena večera najprestižnejšega festivala v Sloveniji, ki ga bo posnela tudi RTV Slovenija, pustila še 
en neizbrisen pečat obiskovalcem in strokovni javnosti.

Četrtek, 31. avgusta, ob 19.30: Odštevamo do abrahama
Prvi večer, v četrtek, bo na festivalskem prizorišču koncert skladb iz tretjega desetletja ptujskega festivala; dogodek smo 
poimenovali Odštevamo do abrahama. Del programa bo izveden z originalnimi zasedbami ansamblov iz obdobja 1989–
1998.

Petek, 1. septembra, ob 19.30: 48. festival NZG Ptuj 2017
Letos se je na festival prijavilo 17 ansamblov. Po pregledu poslanega materiala in v skladu z razpisnimi pogoji ter po poslušanju 
ansamblov na izboru so strokovnjaki izbrali ansamble za petkov nastop s po dvema novima skladbama.

Kdo se bo potegoval za prestižne festivalske nagrade 2017
 1. PIK – Šentjur
  2. ME TRI DO POLNOČI – Slovenske Konjice
  3. ZADETEK – Pesnica
  4. MLADI POMURCI – Beltinci
  5. MLADI KORENJAKI – Slivnica
  6. HOZENTREGARJI – Selca
  7. TOPLIŠKA POMLAD – Dolenjske Toplice
  8. Kvintet SOS – Štajerska
  9. MLADI UPI – Šmarje pri Jelšah
10. PRLEŠKI KVINTET – Križevci pri Ljutomeru

Izvedbo, skladbe in besedila bodo ocenjevali strokovna žirija, komisija za besedila in občinstvo.
Strokovna žirija in komisija izberejo: najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti, najboljši ansambel med drugimi zased-
bami, najboljše besedilo in najboljšo vokalno izvedbo.
Obiskovalci na prireditvi izberejo najboljšo melodijo festivala.

Kje so na voljo vstopnice
Vstopnice je že možno rezervirati in kupiti v tajništvu družbe Radio-Tednik Ptuj (vse informacije na tel. št.: 02 749 34 10) 
in v Termah Ptuj. Cena vstopnice za posamezen večer je v predprodaji 5 €, na dan prireditve pa 7 €.


