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DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV
v sodelovanju z
DRUŠTVOM ZA NOVO UMETNOST
ter
BALASSIJEVIM INŠTITUTOM - Kulturnim centrom Veleposlaništva Madžarske Ljubljana

razpisuje

VIDEONATEČAJ ZA NASTOP NA SLAM JAM-u
na Pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma 2018
v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma
(vhod s Parka Sveta Evrope)

v soboto, 24. novembra 2018, ob 20. uri

Slam poezija kot ponovna združitev umetnosti pesništva in umetnosti (odrskega) nastopa od svojih začetkov v chicaških
klubih v 80. letih naprej navdušuje staro in mlado po vsem svetu. Tudi v Sloveniji, kjer nas je v zadnjih nekaj letih zajela
prava slam evforija, ki nadgrajuje začetne poskuse vzpostavitve slam scene iz začetka tega stoletja. Slam aktivno živi v
petih slovenskih mestih: Mariboru, Celju, Kamniku, Ljubljani in na Ptuju. Letos smo dobili tretjo državno prvakinjo: Nežo
Prah Seničar iz Celja. V okviru novega pesniškega festivala Izrekanja nas je letos obiskal začetnik slam poezije, pesnik
Marc Kelly Smith – Slam Papi iz Chicaga.

Slam jam na Pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma želi združiti in predstaviti najboljše, kar slovenski slam
premore. To bo spektakularen revialni nastop, ki bo v soboto, 24. novembra ob 20. uri gotovo navdušil Cankarjev
dom. In ne le to – nastop bo tudi mednaroden, saj se bo 12 slovenskim slam pesnikom pridružil madžarski šampion
Gabor Tamás – Indiana.

KAKO DO NASTOPA?
Režiser dogodka, Kristian Koželj, bo k sodelovanju povabil 7 slam pesnikov in pesnic.
Ostaja še 5 mest – potencialno namenjenih vsakemu od vas!
Želiš nastopiti na Slovenskem knjižnem sejmu v družbi cvetobera slovenske slam pesniške scene in madžarskega prvaka?
Si prepričan ali prepričana, da tvoja poezija in odrski nastop lahko začarata? Nikar ne oklevaj! Vključi kamero na svojem
prenosniku, tablici ali telefonu in posnemi svoj slam pesniški nastop. Posnetek naj bo dolg največ dve minuti, ostalih
omejitev, ki običajno veljajo za tekmovalne slame, pa tokrat NI! Združi svoj nastop z živo glasbo, koreografijo … ali pa
navduši zgolj s pesmijo.
Posnetek pošlji preko WeTransferja na elektronski naslov slamjam.sks@gmail.com - do 15. oktobra 2018 do
polnoči. Ne pozabi se tudi predstaviti in pripisati svojih kontaktnih podatkov.
Prispele posnetke bo pregledala komisija v sestavi Kristian Koželj, dr. Zoran Pevec (pesnik) in Žiga Čamernik
(dramski in filmski igralec) in sporočila, katerih pet bo nastopilo v družbi najboljših na Pisateljskem odru letošnjega
Slovenskega knjižnega sejma.
Dodatne informacije:
Kristian Koželj

kozeljkristian@gmail.com

