Mednarodni pevski festival BLEJSKI ZLATI MIKROFON
Zavod Talent-Si in glasbeni studio Osminka razpisujejo avdicijo za:
5. mednarodno pevsko tekmovanje za otroke, najstnike, mladino in odrasle
BLEJSKI ZLATI MIKROFON 2018, ki bo potekalo na Bledu, od 18. do 21. julija 2018.

Avdicija za kandidate (tudi tuje državljane) z bivališčem v Sloveniji
in želijo nastopiti na festivalu bo

v nedeljo, 17. junija 2018 od 10:00 ure dalje
v Mali dvorani Festivalne dvorane na Bledu (v I. nadstropju, nad glavnim vodom)
Na avdicijo se prijavite tako, da pošljete predpisano gradivo na elektronski naslov:
info@bled-goldenmic.si ali info@studio-osminka.com zadeva - AVDICIJA BZM 2018 in najkasneje do 15.6.2018
plačate prijavnino 20 Eur na TRR: IBAN: SI 56 3300 0000 8548 504 (Glasbeni studio OSMINKA)
BIC/SWIFT: HAABSI22 - ADDIKO BANK LJUBLJANA - SLOVENIA, Slovenska 58, 1000 Ljubljana
NOVO !!! NOVO !!! NOVO !!!
Prijavnina plačana za avdicijo, se bo sprejetim kandidatom in kandidatkam upoštevala kot del prijavnine za festival
in bodo ob prijavi na festival morali plačati samo še razliko do razpisane prijavnine!!!
Gradiva, ki jih je potrebno posredovati do roka za prijavo:
- pravilno izpolnjena prijavnica za avdicijo, ki jo mora v primeru oseb mlajših od 18 let,
podpisati eden od staršev, oz. zakoniti zastopnik
- kopija dokazila o plačani prijavnini 20 Eur
- kopija osebnega dokumenta, na kateri je viden datum rojstva
- 2-3 fotografije, resolucije vsaj 300 KB
- kratka umetniška biografija
- povezave do mest objavljenih originalnih različic izbranih skladb
- instrumentalne spremljave, oz. matrice v mp3 formatu(vsaj 320kbps) za izbrane skladbe

Predpisani materiali morajo prispeti najkasneje do četrtka , 14. junija 2018 do 23:59 ure!

PRIJAVE SPREJEMAMO IZKLJUČNO PO ELEKTRONSKI POŠTI!
Na avdiciji morajo kandidati v živo ob instrumentalni podlagi (matrici) zapeti v prijavnici navedene 3 skladbe:
 skladbo za predstavitveni koncert (dolžina skladbe ne sme presegati 2:30 min)
 skladbi za 1. tekmovalni in 2. tekmovalni krog
Za omejitve glede dolžine skladb in predpisanih zahtev glede izbora, veljajo pravila tekmovanja, objavljena
na spletni strani: www.bled-goldenmic.si (podstran tekmovanje) in v dokumentu »Uradne informacije«
Predpisane materiala, zlasti fotografije in matrice (instrumentalne podlage) pošljite v čim boljši kakovosti,
da jih bo, v kolikor bo kandidat sprejet, moč uporabiti za potrebe promocije kandidatov na festivalu!
Avdicija bo v izogib čakanju, potekala po natančnem časovnem razporedu (bližji bodo na vrsti prej).
Poimenski razpored bo dan pred avdicijo objavljen na spletni in FB strani festivala.
Prijavljene kandidate bo na avdiciji poslušala strokovna komisija predstavnikov organizatorja tekmovanja.
Rezultati avdicije (imena sprejetih) bodo objavljeni na spletni in FB strani festivala, najkasneje v 7 dneh po avdiciji.
Prijava na avdicijo še ne pomeni avtomatično prijave na sam festival. Sprejeti kandidati naj najkasneje do
24.6.2018 pošljejo izpolnjeno prijavo, (obrazec za prijavo bo objavljen na spletni strani festivala) in poravnajo
prijavnino v skladu s propozicijami, na isti TRR kot v primeru avdicije. Za informacije glede možnih nastanitev
kontaktirajte organizatorja. Vse podrobnosti o festivalu, pravilih in pogojih za sodelovanja, načinu glasovanja,
nagradah itd., bodo objavljene na spletni strani: www.bled-goldenmic.si
direktor festivala Blejski zlati mikrofon
in Zavoda Talent-Si, Sandi Vovk l. r.

