PÁLYÁZATI FELHIVÁS
Rockzenei Tehetségkutató Verseny
Karcag Város Önkormányzata, a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár a
Rocker Rádió támogatásával rockzenei tehetségkutató versenyt szervez a 2019 évi Karcagi
Birkafőző Fesztiválhoz kapcsolódóan.
A versenyben részt vehet minden magyar, és Magyarországon kívül élő magyar nemzetiségű
zenekar.
A verseny védnökei:




Kovács Sándor országgyűlési képviselő,
Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő,
Dobos László, Karcag Város polgármestere.

RÉSZVÉTEL:
A jelentkezés, és a versenyben való részvétel ingyenes.
A pályázati felhívást, a jelentkezési lapot és a részvételi szabályzatot a www.karcag.hu
honlapról lehet letölteni.
Jelentkezési lapot és a nevezni kívánt dalokat (minimum 3 dal, mp3 formátumban) a
deryne@derynekarcag.hu e-mail címre kérjük küldeni.
Beküldési határidő: 2019. április 26. (péntek) 16.00 óra.
A pályázati anyagok előválogatását a szakmai zsűri végzi.
A zsűri:
elnök:
 Póka Egon basszusgitáros, zeneszerző, a Kőbányai Zenei Stúdió művészeti
szakképző iskola alapító igazgatója, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje
kitüntetettje,



társelnökei:
ifj. Tornóczky Ferenc szaktanár: gitár, basszusgitár.
Kalácska Gábor programigazgató, Rocker Rádió









tagjai:
Szabó Tivadar hangtechnikus
Mulicz Zoltán hangtechnikus
Zeke Attila zenész
Ács Sándor zenész
Lór-Kerekes Ágnes zenész
Sántha László programszervező, Motoros Találkozó Karcag
Szabó István tulajdonos, Origó Klub

Az eredményről 2019. május 10-ig értesítést kap minden a versenyre bejutott zenekar.

A versennyel kapcsolatos információk kiemelt formában jelennek meg a Rocker Rádió
műsorában. A Rádió online felületén szavazást hirdet, és a legtöbb szavazatot begyűjtő
zenekar szintén bejut a versenybe, közönségdíjasként. A versenybe jutott zenekarok
között újabb szavazási kör indul, és az online valamint a helyszínen leadott szavazatok
alapján közönségdíjat nyer a legnépszerűbb előadó.
A verseny a döntőbe jutott zenekarok (5+1) részére

2019. június 29-én (szombaton) 10.00-15.00 között zajlik
a Birkafőző Fesztivál főszínpadán, ahol a szakmai zsűri értékeli az elhangzott
dalokat, az előadást, és a színpadi munkát.
Díjazás:


Minden döntőbe jutott zenekar bemutatkozó interjút nyer a Rocker Rádió műsorában,
valamint beküldött dalai közül egyet a rádió egy hónapig kiemelten játszik.



Első díj: 40 perces fellépési lehetőség a 2020 évi Karcagi Birkafőző Fesztivál szombati
napján fellépő fő zenekar előtt, valamint a Rocker Rádióban fél éven át kiemelten
szerepelnek dalai (havonta egy, összesen min 5 db)



Második díj: 40 perces fellépési lehetőség a 2020 évi Karcagi Birkafőző Fesztivál
pénteki napján fellépő fő zenekar előtt, valamint a Rocker Rádióban négy hónapon át
kiemelten szerepelnek dalai (havonta egy, összesen min 3 db)



Harmadik díj: 40 perces fellépési lehetőség a 2020 évi Karcagi Birkafőző Fesztivál
pénteki napján a Rock-Udvarban fellépő fő zenekar előtt, valamint a Rocker Rádióban
két hónapon át kiemelten szerepelnek dalai (havonta egy, összesen min 1 db)



Különdíjak és közönségdíj: meghívás és fellépési lehetőség a 2019 évi Karcagi Motoros
találkozón; meghívás és fellépési lehetőség az karcagi Origó Klub színpadára.

Karcag, 2019. április 2.
Szepesi Tibor
igazgató
Déryné Kulturális, Turisztikai,
Sport Központ és Könyvtár

JELENTKEZÉSI LAP
Rockzenei Tehetségkutató Verseny
KARCAG – 2019. Birkafőző Fesztivál
Zenekar neve: …………………………………………………………………….
A rockzenén belüli zenei stílusa: …………………………………………………
Hány tagú a zenekar? ……………………………………………………………
Milyen hangszeres összeállításban játszanak?
…………………………………………………………………………………….
Átlagéletkor: ……………………………………………………………………...
Hol található a zenekar (város, település)? ………………………………………
Kapcsolattartó neve: ……………………………………………………………...
Telefonszáma: …………………………………………………………………….
E-mail címe: ……………………………………………………………………...
A versenyhez tartozó részvételi szabályzatot elolvastam, és tudomásul vettem az
ebben foglaltakat. Ezek figyelmen kívül hagyása a versenyből történő kizárással
jár.

…………………… 2019. ……………………..

Zenekarvezető, kapcsolattartó aláírása:………………………………………….

Részvételi szabályzat
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Rockzenei Tehetségkutató Verseny
KARCAG – 2019. Birkafőző Fesztivál
A tehetségkutató versenyen csak rockzenekarok vehetnek részt, akik
egyértelműen ehhez a stílushoz kapcsolható zenét játszanak. Ide tartozik a
hagyományos értelemben vett rockzene összes ága.
 Kizárólag élőben játszhatnak a zenekarok.
 Kizárólag olyan zenekarok nevezhetnek, akiknek kiadó által nem jelent
meg zenei albumuk.
 Egy zenekar minimum 3 dallal pályázhat.
 A dalok hossza maximum 5 perc lehet.
 A zenekar átlagéletkora maximum 30 év lehet.
 A dalok szövegei lehetőleg magyar nyelvűek legyenek.
 A beadási határidőn túl érkezett anyagok nem kerülhetnek be a versenybe.
 A döntőn résztvevő zenekarok saját költségükön érkeznek a helyszínre,
minden ellátásukról maguk gondoskodnak. A fellépés technikai része a
kiválasztás után kerül egyeztetésre.
 A döntőbe jutott zenekaroknak minimum egy órával a verseny kezdése előtt
a helyszínen kell lenniük, az előzetesen egyeztetett, plakáton megjelent
sorrend szerint.
 Az a zenekar, amelyik nem érkezik meg az adott verseny kezdetéig,
automatikusan kizáródik.
A beküldött pályázatokkal kapcsolatban a szervezőket a pályázati kiírásban vállalt
feladatain kívül semmilyen további kötelezettség nem terheli a pályázók felé. A
beküldött dalok a pályázat lezárását követően törlésre kerülnek a szervezőknél.

