Cenjeni plesalci in plesalke
folklorne skupine!
Vabimo vas, da tudi vi postanete del zgodovinskega trenutka podiranja
svetovnega rekorda za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov v plesanju polke!
Letošnji maj si boste zagotovo zapomnili za vedno! Če boste del
naše velike zgodbe, ki se bo zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov, bo to nepozabno doživetje.
Prvič v zgodovini se namreč obeta največji POLKAFEST 2018, ki
se bo zgodil v nedeljo, 13. maja 2018 v starem mestnem jedru
Celja ali v nedeljo, 20. maja 2018 (v primeru slabega vremena).
Trenutno si rekord v plesanju polke v narodnih nošah lasti Nemčija, ko je v
narodnih nošah zaplesalo prek 800 plesalcev.
Na Polkafestu bomo dokazali, da smo Slovenci veliki ljubitelji plesa, zabave,
druženja in rekord poskušali prevzeti v svoje roke! Pri tem nam bodo pomagale
številne animacijske in glasbene skupine, ki bodo poskrbele za pestro dogajanje tekom celega dneva dogodka. Nastopajoči, ki bodo poskrbeli, da se vam
bo kadilo pod nogami so: Modrijani, Stil, Spev, Veseli Svatje, Ansambel Roka
Žlindre, Čuki, Malibu in mnogi drugi!
Za dokazilo vpisa v register tovrstnega rekorda se priznava plesanje polke v
narodni ali ljudski noši, to pa nam brez vas ne bo uspelo!
Prosimo vas, da podprete slovenske korenine in s svojo skupino pomagate
uresničiti naše ambicije ter preživite lep dan v družbi ljudi, ki se radi zabavajo
in jim je mar za našo zapuščino.
Za vaše sodelovanje na prvem slovenskem Polkafestu smo za Z
dogodkom Polkafest 2018 in podiranjem rekorda želimo bogato
slovensko plesno izročilo približati širši slovenski javnosti preko vseh medijev skupine Media 24 (Svet24, revija Zarja, revija
Zvezde, Avenija, Ženska, ....radio Veseljak, Televizija Veseljak,
radio Aktual, radio Krka, radio Ptuj, svet24.si, njena.si, ....)
Prijavljenim skupinam ponujamo možnost izpostavitve:
• Predstavitev desetih folklornih skupin (polstransko promocijsko sporočilo) v tiskanih in spletnih medijih
• Predstavitev petih folklornih skupin na dogodkih Polkafest turneja po
Tuševih centrih in v vseh medijskih promocijskih materialih
• Predstavitev prvih desetih prijavljenih skupin bo imelo možnost lastne
odrske postavitve s posebno najavo pred množico na dogodku Polkafest;
• Predstavitev bogate zapuščine in ohranjanje tradicije folklornih skupin
Slovenije s posebnim špalirom narodnih in ljudskih noš na Polkafestu
vsem obiskovalcem

Polkafest ponuja udeležencem folklornikom v narodni ali ljudski noši brezplačen vstop, ki velja tudi za dnevno dogajanje na prireditvenem prostoru ter
brezplačen obrok za vse udeležence v narodni ali ljudski noši;
Otroci do 15. leta imajo brezplačen vstop.
Na dogodku bo poskrbljeno za poseben prostor, kjer se boste lahko v miru preoblekli v svoje noše.

POLKAFEST TURNEJA po Sloveniji

Za ogrevanje na največji tovrstni dogodek POLKAFEST 2018 bomo poskrbeli s
posebno “Polkafest turnejo”, ki se bo dogajala v dopoldanskem času (ob
sobotah med 10. in 13. uro) v Planetih Tuš po Sloveniji:
24. marec: Planet Tuš Celje
7. april: Planet Tuš Maribor
14. april: Planet Tuš Kranj
21. april: Tuš BTC Ljubljana
28. april: Planet Tuš Novo Mesto
Na dogodkih se bodo zvrstili nastopi narodnozabavnih ansamblov, predstavljale slovenske dobrote, poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše, saj se bodo lahko
udeležili plesnih polka animacij.
Veseli bomo, če nas razveselite z vašo postavitvijo in predstavitvijo tudi na eni
izmed Polkafest turnej, ki so načrtovane pred samim Polkafestom v sobotnem
dopoldanskem času.
Skupaj nam bo uspelo, zato se veselimo vaše čimprejšnje prijave!

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na
polkafest@media24.si ali 01/588-00-96.

S spoštovanjem,
ekipa Radia in Televizije Veseljak

