Rozšiřte program koncertů v metru i o svou tvorbu!
Napsal uživatel Belmondo
Pátek, 04 Duben 2014 22:20

Předvedli byste rádi svou hudební tvorbu širší veřejnosti, navíc v atraktivních prostorách
pražského metra? Pak máte jedinečnou příležitost!

Dopravní podnik hlavního města Prahy uspořádá v rámci oslav 40 let pražského metra další
vydání své úspěšné hudební akce Nalaďte se v metru. Kromě uskupení z Konzervatoře a Vyšší
odborné školy Jaroslava Ježka tentokrát i za přispění jednotlivců či skupin z řad veřejnosti.
Konkurzu na obsazení celkem pěti volných míst v programu akce se může zúčastnit každý, kdo
zašle od pondělí 24. března do pondělí 7. dubna 2014 na e-mailovou adresu hudba@dpp.cz
krátkou ukázku své tvorby a splní související podmínky, které jsou uvedeny níže. Odborná
porota složená například ze členů pedagogického sboru Konzervatoře a Vyšší odborné školy
Jaroslava Ježka následně vybere do pátku 11. dubna 2014 osm účastníků (5 účinkujících + 3
náhradníky), které do středy 16. dubna 2014 obešle s konkrétními parametry akce (čas, místo
produkce a podobně). Jednotlivý hudební program každého z účastníků bude trvat mezi 30 – 40
minutami.

Těšíme se na Vaše příspěvky i na setkání při akci samotné.

Závazné podmínky pro účast v konkurzu:
- Uskupení (dále jen „Účastník“) zašle do 7. dubna 2014 na e-mailovou adresu
hudba@dpp.cz základní informace o hraném reportoáru a žánru, zároveň připojí odkaz na
záznam svého vystoupení či nahrávku. Nahrávku je možné i připojit jako přílohu k odesílané
zprávě, a to ve formátu MP3 (max. velikost souboru 5 MB, délka záznamu do 5 minut).
Zasláním nahrávky Účastník souhlasí s níže uvedenými podmínkami.
- Dopravní podnik hl. m. Prahy (dále jen „Organizátor“) vyhodnotí a zveřejní seznam pěti
vybraných kapel se třemi náhradníky do 11. dubna 2014 na webové stránce www.dpp.cz.
- Podrobné informace o času, místu produkce a dalších parametrech vystoupení budou
Účastníkům Organizátorem doručeny do 16. dubna 2014.
- Vystoupení Účastníků v rámci akce Nalaďte se v metru se uskuteční ve středu 7. května
2014 v rozmezí od 10.00 hodin do 21.00 hodin ve vestibulu stanice metra C Vltavská.
- V případě výběru se Účastník zavazuje na základě dohody se v daný čas na vlastní
náklady včetně vybavení dostavit na místo produkce.
- Účastník je povinen být na místě setkání minimálně 15 minut před začátkem svého
vystoupení (možná je i delší doba vzhledem k přípravě aparátů).
- Účastník bude mít na místě zajištěn přívod elektrického proudu, vybavení si musí zajistit
vlastní.
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- Organizátor Účastníkovi zajistí prezentaci formou článku s programem na internetových
stránkách
www.dpp.cz , zprávu v tištěném programu k akci Nalaďte se v metru.
- Účastník se na místě může prezentovat použitím banneru, letáku či jiným předem
odsouhlaseným způsobem.
- Účastník je povinen dodržovat pokyny a informace Organizátora, řídit se zásadami
bezpečného chování.
- Během vystoupení Účastníka nesmí být manipulováno s pyrotechnikou, létajícími
předměty či otevřeným ohněm. Hlasitost nesmí překročit povolenou mez stanovenou
hygienickými a bezpečnostními předpisy.
- Účastník zasláním popisu s odkazem, či nahrávkou potvrzuje, že každý z členů uskupení
je starší 18 let.
- Z produkce budou vyloučeny Účastníci pod vlivem alkoholu a návykových látek.
- Účastník bere na vědomí, že v případě vážných provozních důvodů může být vystoupení
zrušeno bez nároků na náhradní vystoupení
http://www.dpp.cz/rozsirte-program-koncertu-v-metru-i-o-svou-tvorbu/
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