
Spoštovani folklorniki! 
Najlepše se vam zahvaljujemo za zaupanje, ki ste nam ga maja že izkazali s potrditvijo udeležbe na 

Polkafestu. Hvala vsem 1178 prijavljenim folklornikom! Ker nam jo je na žalost tik pred izvedbo 
zagodlo slabo vreme, smo dogodek prestavili na september. 

POLKAFEST 2018

Naj nas zdruzi zabava, ljubezen do
plesa in slovenske pesmi!

www.polkafest.si

Tokrat gremo v izvedbo še bolj odločni in pripravljeni na vse vremenske razmere.

POLKAFEST bo v nedeljo, 2. septembra 2018. 
Skupaj bomo zaplesali v starem mestnem jedru Celja in dokazali, da nas Slovenke in 
Slovence združujeta zabava in ljubezen do plesa!

Rdeča nit dogodka je podiranje dveh svetovnih rekordov v plesanju polke in seveda 
vsesplošna celodnevna zabava, ki jo bo spremljala veselica s številnimi narodno-
zabavnimi in zabavnimi glasbenimi skupinami. Z nami bodo MODRIJANI, ANSAMBEL 
STIL, ANSAMBEL SPEV, ANSAMBEL ROKA ŽLINDRE, ČUKI, MALIBU in mnogi drugi. 

NOVOSTI:
* PROST VSTOP za vse obiskovalce.
* Za podiranje rekorda v plesanju polke v folklornih kostumih na Polkafestu smo 
deležni naklonjenosti Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD). V skupnem 
dogovoru bo ples polke (v prostem slogu) za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov 
podprla ljudska glasba. Petminutni glasbeni splet sestavlja strokovni glasbeni 
sodelavec in pooblaščenec JSKD-ja Oskar Stopar.
* Da med plesanjem polke ne bi prišlo do poškodb, smo se odločili, da bomo pred 
rekordom vsi skupaj za ogrevanje zaplesali triminutno koreografijo, ki jo na priporočilo 
JSKD-ja sestavlja Anja Cizel, za glasbo pa bo ponovno poskrbel Oskar Stopar.

Videoposnetek pod imenom Plesna koreografija, POLKAFEST bo dostopen od 
20. julija na YouTube kanalu TV Veseljak. Posnetek  vam bo v pomoč pri učenju 
koreografije.
 
* Na dogodku bomo podrli tudi drugi rekord. Drugi rekord, ki ga bomo presegli na 
ta isti dan, je rekord, ki se mu bodo poleg folklornikov lahko pridružili mimoidoči 
obiskovalci. Rekord s še povečanim številom plesalcev bo spremljala polka Sedem 
petkov v izvedbi Ansambla Šepet.

Dogodek bo v vsakem vremenu. Če bo dež, bomo poskrbeli tudi za šotore. 

Torej bomo skupaj organizirano zaplesali trikrat:
- ogrevanje, triminutna glasbeno-plesna koreografija,
- petminutni ples polke (prosti slog) na ljudsko glasbo; sodelujejo izključno folklorniki 

v folklornih kostumih,
- petminutni ples polke (prosti slog) na narodno-zabavno glasbo, sodelujejo vsi prisotni.

PRIJAVA:
V priponki najdete obrazec, ki ga izpolnite in pošljete na: polkafest@media24.si ali ga 
pošljete po pošti na naslov: RADIO VESELJAK (za Polkafest), Papirniški trg 17, 1260 
Ljubljana Polje. Prijave zbiramo do 24. avgusta 2018.

ZA PRIJAVLJENE SKUPINE PLESALCEV 50 % CENEJŠI PREVOZ 
Slovenske železnice so uradni prevoznik Polkafesta, saj se lahko z vlakom pripeljete 
v neposredno bližino glavnega dogajanja. Ne spreglejte ugodne ponudbe za vse 
skupine, ki bi se Polkafesta želele udeležiti z vlakom. Pripeljite se v neposredno bližino 
osrednjega dogajanja in prihranite 50 odstotkov cene vozovnic.
Prijave: polkafest@media24.si

PARKIRIŠČE: 
Parkirišče za nastopajoče in plesalce v folklornem kostumu bo zagotovljeno v 
neposredni bližini osrednjega dogajanja, na označenih parkiriščih v središču 
mesta Celje.

GARDEROBE:
Garderobe so predvidene v prostorih Celjskega doma, tik ob glavnem prizorišču. Na 
določeno število prijavljenih članov vaše folklorne skupine boste deležni določenega 
števila garderobnih omaric, v katere boste lahko zaklenili vrednejše osebne predmete.

POGOSTITEV:
Vsakemu sodelujočemu pripada topel obrok s pijačo.

PREOSTALE PODROBNOSTI:
O vseh preostalih podrobnostih vas bomo obvestili po elektronski pošti do petka, 
24. avgusta 2018. 

S posebnim špalirjem folklornih kostumov na Polkafestu bomo Slovencem predstavili 
bogato zapuščino in interpretacijo nekdanjega načina oblačenja. 
Prvih deset prijavljenih skupin bo imelo možnost nastopa z lastno koreografijo 
s posebno najavo pred množico na dogodku Polkafest. 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo po 15. juliju 2018 na telefonski 
številki 01 588 01 39 ali po e-pošti polkafest@media24.si. 

VESELIMO SE VAŠE UDELEŽBE!
Ekipa Radia in Televizije Veseljak
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Na Polkafest, ki bo 2. septembra 2018, prijavljam naslednje člane:

S spoštovanjem,
ekipa Radia in Televizije Veseljak www.polkafest.si

Prijavnica
PRIJAVA

Folklorna skupina:
Zastopnik/-ca:
Kontaktna številka in e-pošta:

POLKAFEST 2018

Prijavnico pošljite najpozneje do  

24. avgusta 2018  
na polkafest@media24.si  

ali nam jo vrnite po pošti na naslov:  
RADIO VESELJAK (za Polkafest) 

Papirniški trg 17 
1260 Ljubljana Polje 


