
Otvorena je prijava za  
PROGRAM ZA MLADE MENADŽERE 
(Youth Event Management Programme  
— YEMP)
koji će se održati u Zagrebu uz Međunarodno violončelističko natjecanje  
Antonio Janigro od 22. 1. do 7. 2. 2020.

Pročitajte opis programa u nastavku, a ako smatrate da je YEMP nešto za vas, prijavite se na 
našoj stranici www.janigro-competition.org!

Što je YEMP?

YEMP je dvotjedni tečaj koji uključuje predavanja i obuke uz rad. Poslije selekcijskog postupka 
za sudjelovanje će biti pozvano 7 mladih iz različitih zemalja kako bi prisustvovali programu. 
Mladi YEMP-ovci, u potpunosti su uključeni u organizacijski tim, te će imati priliku provjeriti svoje 
sposobnosti u različitim ulogama i odgovornostima u produkciji Natjecanja, pod vodstvom dvaju 
mentora.

YEMP je otvoren za mlade organizatore / producente / menadžere u dobi od 18 do 30 godina, 
koji su motivirani za učenje i razvijanje svojih vještina upravljanja događajima u međunarodnom 
okruženju te koji mogu komunicirati na engleskom jeziku.

Glazbeno znanje je poželjno, ali nije nužno.

Raspored:

30/11/2019. Rok za prijavu
10-15/12/2019. Skype razgovori s prijavljenim kandidatima
15/12/2019. Dostava obavijesti odabranim kandidatima
15/12.–15/1/2020.On–line pripreme
22/1/2020. Dolazak u Zagreb
23. i 24. 1. 2019. Warm up! — predavanja i radionice o upravljačkim vještinama i pripremu   
  natjecanja te raspodjela na odgovarajuća radna mjesta
25/1–7/2/2020. Natjecanje — polaznici će raditi u jednom od ureda Natjecanja (planiranje   
  programa, organizacija koncerata, PR & komunikacije, tehnička produkcija,   
  prihvat natjecatelja)
7/2/2020. Cool down! / Evaluacija programa — razmjena informacija i iskustava, završne  
  ocjene 
8/2/2020. Odlazak iz Zagreba

Sudjelovanje je moguće samo u cjelovitom programu.

Uvjeti sudjelovanja

Izabrani kandidati ne trebaju plaćati naknadu za sudjelovanje, ali moraju pokriti svoje putne 
troškove u Zagreb i iz Zagreba.

Natjecanje će odabranim kandidatima osigurati besplatnu prehranu i smještaj.

Prijava

Ispunite obrazac dostupan na www.janigro-competition.org do 30. studenog 2019. godine.

Obavijest o odabranim kandidatima

Odabrani sudionici bit će obaviješteni do 15. prosinca 2019. godine.

Internetska priprema

Odabrani sudionici morati će riješiti brojne mrežne zadatke i prije dolaska u Zagreb, u razdoblju 
između 15. prosinca i 15. siječnja kako bi se upoznali i pripremili za poslove koji ih očekuju.

Treneri

YEMP-ovci će trenirati pod vodstvom i mentorstvom dva trenera. Oni će biti na raspolaganju za 
pomoć i ocjenu rada mladih menadžera.

Natjecanje se održava uz 
potporu Gradskog ureda 
za kulturu


