
Pridruži se kreativnom timu Glazbene škole Karlovac i volontiraj na 
Petom Karlovac Piano Festivalu! 

Prijave za volontere upravo su otvorene! 

Volontiranje je izvanredna prilika da sudjelujete u radu ljetne škole za mlade glazbenike u organizaciji 
najstarije glazbene škole u Hrvatskoj. Budući da je Karlovac Piano Festival namijenjen mladima, osim 
uobičajenog glazbenog entuzijazma bit će nam potreban i vaš interes (i po mogućnosti iskustvo) za rad 
s mladim glazbenicima iz Hrvatske i inozemstva, kako bi našim posjetiteljima bilo što ugodnije. 

Program volontiranja je namijenjen kandidatima i kandidatkinjama koji su završili studij ili se nalaze na 
završnim godinama studija. Dobrodošli su mladi ljudi različitih struka i različitih interesa. Time želimo 
pridonijeti umrežavanju studenata i studentica glazbe i srodnih struka, te stjecanju i razmjenjivanju 
novih znanja i iskustava.

Volonterke i volonteri steči će neprocjenjivo praktično iskustvo rada u uigranom organizacijskom timu 
festivala te pripremanju evenata u prijateljskom okruženju kroz razne aktivnosti. 

Program volontiranja u kratkim crtama

• Program volontiranja podrazumijeva upoznavanje s načinom rada, te uključuje: pripremu prije 
otvaranja, asistencija pedagozima i voditeljima festivala, pripremanje koncerata, asistenciju u 
medijskoj i web-administraciji, vodstvo gostiju, sudjelovanje u radu festivala i natjecanja. 

• Za rad u Programu Volontiranja Karlovac Piano Festivala i natjecanja svaki volonter će dobiti 
pismenu potvrdu. 

• 5. Karlovac Piano Festival održat će se od 8. do 16. srpnja 2017. godine, a aktivnosti će se 
održavati svaki dan od 9 do 22 sata. Radno vrijeme sudionika i sudionica u Programu 
volontiranja je po 8 sati dnevno prema unaprijed napravljenom rasporedu. 

• Program traje 6 dana prije početka i u vrijeme trajanja od 8. do 16. srpnja 2017. 

Volonteri/volonterke koji ispune svoje obaveze prema Karlovac Piano Festivalu i Natjecanju stječu pravo 
na:

• Izlete u okolicu Karlovca

• Promotivni materijal za sudionike Karlovac Piano Festivala

• Fantastičnu priliku za susret s novim ljudima i sklapanje prijateljstva s glazbenicima, pedagozima 

i onima koji uživaju u kulturnim događanjima

 Ako ste zainteresirani za volontiranje, pošaljite nam do 9. lipnja 2017. na glazbenaka@gmail.com

• popunjeni obrazac za prijavu (skenirati)

• CV i kratko motivacijsko pismo 

• fotografiju 

Obrazac za prijavu možete preuzeti na istoj stranici.   
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