PĚVECKÁ SOUTĚŽ JUNIOR TALENT – PRAVIDLA A PROPOZICE SOUTĚŽE 2017

INFORMACE O SOUTĚŽI
•
•
•

Pěvecká soutěž Junior Talent je soutěž určena pro neprofesionální zpěváky 6 do 20 let
Junior Talent jedna z mála soutěží, kde mohou soutěžit i vokální uskupení
Soutěž je rozdělena do 4 kategorií
I. kategorie: 6 – 10 let
II. kategorie: 11 – 13 let
III. kategorie: 14 – 20 let
IV. kategorie: dua, tria a vokální skupiny

•
•

Soutěž je tříkolová (výběrové kolo, semifinále, finále)
Vyhlašovatel soutěže: ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Floriana Leopolda Gassmanna v Mostě

•
•

Soutěž je celorepubliková s možnou mezinárodní účastí
V každém kole můžete soutěžit s jinou písní, ale nesmíte soutěžit s písní, kterou jste zpívali
v některém z předchozích ročníků.
Výherci soutěže obdrží věcné dary, možnost studiové nahrávky, možnost spolupráce s
některým z porotců

•

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE
•

Soutěžící vyplní přihlášku, která je k dispozici na webových stránkách soutěže a pošle
emailem na adresu soutěže juniortalent@seznam.cz

•
•

Všechny údaje v přihlášce musí být pravdivé
Přihláška musí být úplná

! Součástí přihlášky musí být nahrávka vlastního zpěvu ve formátu .mp3 !
Píseň na nahrávce musí být nahrána s hudebním podkladem nebo za doprovodu
hudebního nástroje. Hudební podklad může obsahovat maximálně vokály. MP3 se
připojuje k emailu s přihláškou jako příloha. Nahrávka může být i z živého vystoupení
(pokud se bude jednat o kvalitní zvuk). I v tomto případě musí být ve formátu MP3.
Nahrávka musí v názvu obsahovat příjmení_název písně_kategorie (příklad):
NOVAK_STINKATEDRAL_IV
•

Soutěžící vyplněním přihlášky dává k dispozici své údaje pro potřeby soutěže, které budou v
rámci soutěže zveřejněny na webových stránkách soutěže a facebooku soutěže (seznam
postupujících apod.)

•

Soutěžící se vyplněním přihlášky zavazuje k úhradě startovného – soutěžního poplatku, jehož
výše je 250,- Kč za soutěžícího (v případě vokálního tělesa za celé těleso – 250 Kč) –
jednorázově.

•
•

Platbu uhradíte na účet číslo: 1430491/0100
Variabilní symbol = datum narození soutěžícího ve tvaru: DDMMRRRR – v případě, že se
soutěžící narodil 6. 5. 2000 tak variabilní symbol bude 06052000

•

Do zprávy pro příjemce uvádějte: JT – JMÉNO A PŘÍJMENÍ SOUTĚŽÍCÍHO příklad: JT – KAREL
NOVÁK
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•

V dalších kolech se již žádné startovné - soutěžní poplatek nehradí
•

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 16. 4. 2017

VÝBĚROVÉ KOLO (z nahrávek)
•
•

Výběrové kolo je neveřejné
Je hodnoceno na základě nahrávek, které organizátor soutěže obdrží od přihlášených
soutěžících

•

Nahrávky hodnotí nezávislá porota, která má k dispozici nahrávku a její číslo, které je
přiděleno soutěžícímu v každé kategorii po registraci. Nahrávky jsou rozděleny do kategorií.
Porota o soutěžícím nemá žádné jiné údaje a informace.

•

Výsledky výběrového kola budou zveřejněny na webové stránce soutěže, na facebooku
soutěže a o svém případném postupu do semifinále budete informováni emailem

•

V případě postupu potvrdíte svou účast v semifinálovém kole do pěti dnů od vyhlášení
výsledků emailem, který bude obsahovat jméno soutěžícího, kategorii, název písně pro
semifinále a hudební podklad

•

!!!Po odeslání potvrzujícího emailu není možné měnit vybranou soutěžní píseň pro
semifinálové kolo!!!

SEMIFINÁLE – 22. 4. 2017 (sobota)
•
•
•

Semifinálové kolo je veřejné
Semifinále probíhá v Mostě v sále ZUŠ F. L. Gassmanna
Semifinále probíhá po kategoriích (v dopoledních hodinách probíhá semifinále pro I. a II.
kategorii, v odpoledních hodinách pro III. a IV. kategorii

•
•
•
•
•

V semifinále zpívají postupující soutěžící z výběrového kola
Zpívá se živě na mikrofon a na hudební podklad nebo za doprovodu hudebního nástroje
Hudební podklady, na které soutěžící zpívají, musejí být zaslány v dostatečném předstihu
Hudební podklad musí být ve formátu .mp3
V semifinále o postupujících do finálového kola rozhoduje odborná porota, která je složena z
hudebních profesionálů (zpěváci a muzikanti), umělců (tanečníci, herci) a ze zástupců médií

•

Soutěžícím bude poskytnuta během produkce profesionální zvuková aparatura, včetně
odposlechů

•
•

Soutěžící může účinkovat s vokalisty nebo s tanečníky
Porota v semifinále hodnotí momentální výkon zapisováním bodů do tabulky (tabulka
každého porotce je po odezpívání soutěžícího předána sčítacím komisařům – porota nemůže
zpětně do bodového hodnocení zasahovat)

•

Seznam postupujících do finálového kola bude zveřejněn na stránce soutěže a na facebooku
do 48 hodin po ukončení semifinálového kola

•

V případě postupu potvrdíte svou účast ve finálovém kole do pěti dnů od vyhlášení výsledků
emailem, který bude obsahovat jméno soutěžícího, kategorii, název písně pro finále a
hudební podklad

•

!!! Po odeslání potvrzujícího emailu není možné měnit vybranou soutěžní píseň pro finálové
kolo!!!
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FINÁLE 16. 5. 2017 (úterý)
•
•
•
•
•
•
•
•

Finálové kolo je koncipováno jako koncert a je veřejné, vstupenky se prodávají v předprodeji
Finálové kolo probíhá v Mostě v sále ZUŠ F. L. Gassmanna
Finále probíhá po kategoriích
Ve finále zpívají postupující soutěžící ze semifinálového kola
Zpívá se živě na mikrofon a na hudební podklad nebo za doprovodu hudebního nástroje
Hudební podklady, na které soutěžící zpívají, musejí být zaslány v dostatečném předstihu
Hudební podklad musí být ve formátu .mp3
Ve finále o výkonech soutěžících rozhoduje odborná porota, která je složena z hudebních
profesionálů (zpěváci a muzikanti), umělců (tanečníci, herci) a ze zástupců médií

•

Soutěžícím bude poskytnuta během produkce profesionální zvuková aparatura včetně
odposlechů

•
•

Soutěžící může účinkovat s vokalisty nebo s tanečníky
Porota ve finále hodnotí momentální výkon zapisováním bodů do tabulky (tabulka každého
porotce je po odezpívání soutěžícího předána sčítacím komisařům – porota nemůže zpětně
do bodového hodnocení zasahovat)

•
•

Porota hodnotí 1. – 3. místo v každé kategorii
O ceně diváků rozhodují hlasováním diváci

Důležitá upozornění:
Organizátor soutěže nehradí soutěžícím náklady na cestu, stravování a ubytování
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na určení maximální délky písně v semifinálovém kole
(minimum, které bude zcela určitě zachováno – 2,5 MINUTY) – pokud bude nastaven časový limit,
budete o tom informováni emailem.
Pokud máte nějaké dotazy, určitě nás neváhejte informovat emailem.

