
 
Katalog vprašanj for distance Worldtour 
 
 

for distance je umetniški performans za zavest proti vojni in za skupno v 
ohranjanju razdalje z dostojanstvom. 
Razvit v času pandemije za srečanja na prostem. V geometričnih poljih, 
naslikanih ali označenih s klobučevino, simbolično stojijo ali plešejo ljudje 
v minimalnih medsebojnih razdaljah. 
 
Kakor flashmob se te formacije širijo po svetu, pozdravljajo jih mestne 
uprave, prirejajo jih lahko kulturne ustanove ali druge zainteresirane 
skupine.   
 
for distance izraža stremljenje k skupnemu z dostojanstvom in 
ohranjanju razdalje v veselju.  Zavest za mir, svobodo, spravo, skupnost, 
kulturo spominjanja na pandemijo kovida, raznolikost, čezmejno ali 
nacionalno – ne glede na versko  in rasno pripadnost, vsekakor pa za 
varnost in preventivo. Projekt za veselje in lepši svet je vedno 
dobrodošel.  
 

Naše besedilo za Sound for distance 
 
Ohranjamo razdaljo in kljub temu spadamo skupaj.  
Pazimo nase. 
Naš dom je ves svet in vsi smo ena sama družina. 
Ohranjajmo razdaljo, kajti vsi spadamo skupaj. 
Hočemo mir, hočemo svobodo. 
 
Praznujemo razdaljo v dostojanstvu in veselju.   
Srečni smo, če se cel svet spravi in sklene mir. 
 
Okolje ne pozna meja.  
Pazimo na zemljo, hribe, reke, jezera, gozdove, travnike, polja, živali, 
okolje, naravne vire in soljudi, ker imamo samo ta naš svet.  
 
Ohranimo kritične misli, ki nas ženejo naprej. Kar je danes „in“, je lahko 
jutri že „out“. 
 
Ohranimo razdaljo in kljub temu držimo skupaj. 
 
 



Sklenjeno med 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
kot naročnico (v nadaljevanju tako na kratko imenovana) po eni strani in 
gospodom 
 

Reinhard Eberhart 
Trattnigteichstraße 26 

9535 Schiefling, Avstrija 
 
kot izvajalcem (v nadaljevanju tako na kratko imenovan) po drugi strani 
kot sledi 
 

 
 
 
☒ Izvajalec je imetnik umetniških avtorskih pravic for distance. Celotna 
ali delna izvedba se zaračuna ustrezno obsegu storitev. 
 
☒ Za avtorske pravice, koncept in umetniški nadzor se zaračuna 
honorar v znesku 15.000 EUR. 
 
☒ Čisti izkupiček iz prodaje skic je v celoti namenjen Kriznemu skladu za 
pomoč Ukrajini pri Mednarodnem komiteju Rdečega križa.  
 

☒ V spomin na for distance se v vsakem mestu na dražbi proda 
klobučevinasta polja in izkupiček je prav tako namenjen Kriznemu skladu  
za pomoč Ukrajini pri Mednarodnem komiteju Rdečega križak. 
 
☒ Prevzem stroškov in storitev zagotavlja naročnik. V prevzetih stroških 
je zajet lokalni DDV ali kateri koli podoben davek.  
 
Prosim, ustrezno označite: 

□  Zagotavljanje lokacije s tehnično opremo, kot so elektrika, ozvočenje 
varnostna služba in čiščenje ter zagotovitev vseh uradnih dovoljenj.   

□ Zagotavljanje osebja za postavitev in podiranje. 

□ Postavitev in podiranje bo izvedla skupina umetnikov. 
 €  2.000,00 



□ Dovoljenje za uporabo fotografij za kraj prireditve in nastopajočih 
udeležencev.  
 
Izdelava videoklipa  

□ Videoposnetke izdelajo lokalne skupine po navodiih umetniške 
skupine.   

□ Posnetke naj opravijo sodelavci umetniške skupine.   
 €  1.000,00 
 
☒ Montažo video posnetkov izvede brez izjeme umetniška skupina.   
          € 1.000,00 

□ Poleg jezikov, navedenih na portalu, se lahko naredi nadaljnje 
sinhronizacije, ki jih mora prireditelj zagotoviti v govorni in pisni obliki.   
 
☒ Glasbo k videoklipom zaradi avtorskih razlogov po vsem svetu 
zagotavlja umetniška skupina.   
 

□ Praviloma pripotuje umetniška skupina z eno ekipo.  Potne stroške in 
namestitev prevzame prireditelj, kar pomeni, da se stroški nočitev 
obračunajo po predložitvi hotelskih računov ali pa ekipo namesti in 
prevzame polno oskrbo prireditelj oz. se jo obračuna direktno s 
prirediteljem. Letalske vozovnice oz. potovanje z vlakom, avtomobilom 
se s prirediteljem posebej obračuna.    

   ca. € 10.000,00 
 

□ Ekipo na kraju večinoma sestavljajo umetniško vodstvo, tehnični 
vodja, video manager, tiskovni konzulent in sekretar umetniškega 
vodstva, po potrebi tudi več ali manj oseb.  
 
Dimenzije prireditve 

□ Umetniško akcijo naj se izvede z glasbeniki v živo in igralci kraja 
prireditve.         ca. €  3.000,00 

□ Umetniško akcijo naj se izvede s posneto glasbo in igralci kraja 
prireditve.   

□ Morebitne honorarje za lokalne glasbenike in igralce prevzame 
prireditelj.   



□ Prienos v živo s komentarjem v živo lokalnih funkcionarjev in 
govornika umetniške skupine.     € 1.500,00 

□ Prireditelj po potrebi zagotovi tolmača za umetniško skupino.   
 
☒ Spletni nastop bo izdelala in izvedla umetniška skupina.   
          € 1.000,00 

 
☒ Kot spremljavo prireditve bo prireditelj na kraju prireditve razstavil vse 
skice  izbrane mestne turneje. Eno skico bo kupil prireditelj. Tudi 
geometrična polja bodo licitirana ali prodana. 
Denar se bo stekal 1:1 Kriznemu skladu za pomoč Ukrajini! 
 
Kraj prireditve umetniške akcije je variabilen. Izvaja se jo lahko na 
mestnih trgih, v parkih ali tudi na vodnih površinah. Odvisno od kakovosti 
podlage bodo za oblikovanje kovidne geometrije v predpisanih razdaljah 
uporabljeni simboli iz klobučevine, narisani simboli, plavajoči simboli ali 
drugačni simboli.  

□ trg  □ park  □ …………………………………. 
 
Geometrični simboli iz klobučevine, v olimpijskih barvah v formatu ca. 1 
m2  
 

□ 100 kosov       € 2.000,00 

□ 200 kosov       € 4.000,00 

□ 300 kosov       € 6.000,00 
 
Zgoraj navedene storitve bo uporabila in plačala naročnica. Če bo 
naročnica želela morebitne dodatne storitve, jih mora naročiti neodvisno 
od zgornjega seznama in prevzeti stroške.   
 
 
 ……………………………………… 
 
Kraj/Datum Podpis 
 
 
 ……………………………………… 
 
Kraj/Datum Podpis 

 


