SOBOTA 23. 9. 2017, MALÁ SCÉNA DIVADLA MINOR
PŘIHLÁŠENÝ MUZIKANT
Jméno a příjmení:						Věk:
Kontakt – e-mail:						Kontakt – telefon:
NOMINOVAL:
Jméno a příjmení:						Kontakt: (e-mail a/nebo tel.)
Vztah k přihlášenému muzikantovi: (učitel, rodič, kamarád...)
Název písně a další info (co to je za song, zda vlastní tvorba atd.):

Nástroj (zpěv, kytara apod.):
Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím se zveřejněním svého jména a fotky, případně videa z koncertu v rámci promo aktivit festivalu.
Pokud je mi k 23. 9. 2017 méně než 18 let:
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
Jméno a příjmení:
Kontakt – e-mail: 						

Kontakt – telefon:

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s vystoupením ………………………………………………… (jméno dítěte)
na koncertě Open Mic – Struny Teens v divadle Minor dne 23. 9. 2017, se zveřejněním jména a fotky, případně videa
z koncertu v rámci promo aktivit festivalu.
Podmínky účasti:
Věk od 10 do 19 let (k 23. 9. 2017)
Zaslání nahrávky a přihlášky do 8. 9. 2017 na adresu: zuzana@aficionado.cz
Zaslaná nahrávka skladby, se kterou muzikant vystoupí, musí splňovat tyto podmínky:
- délka minimálně 2 minuty, maximálně 10 minut;
- 1 song – zpěv nebo jakýkoliv nástroj (lépe bez dalších muzikantů);
- žánrově a nástrojově bez omezení (funky, soul, latino, worldmusic, beatbox, rap, blues, jazz, rock…);
- formát nahrávky – video (nad 2MB nutno poslat přes úschovnu!);
- vyplněná přihláška včetně souhlasu zákonného zástupce (formulář ke stažení na www.strunydetem.cz).
Ze všech zaslaných nahrávek vybere En.dru 5–10 nadějných muzikantů, kteří s ním vystoupí – možná mezi nimi budeš i ty!
Pozor důležité: toto není soutěž, ale příležitost! Každý z velkých umělců jednou začínal…
Upozorňujeme všechny přihlášené, že v týdnu před koncertem proběhne společná zkouška vybraných muzikantů – čas bude upřesněn.
Pro účast na koncertě je přítomnost na této společné zkoušce nutná!

…………………………………………….							……………………………………………
Podpis – přihlášený muzikant							
Podpis – zákonný zástupce
Zaslané údaje budou využity pouze pro potřebu festivalu a nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu.

