
Przegląd Zespołów Muzycznych ROCK/MASTER - REAKTYWACJA 2016

Organizator i miejsce przeglądu:
Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach.
Przegląd  odbędzie  się  na  terenie  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  “Businka”,  
ul Bugaj 110 i będzie miał charakter imprezy plenerowej.

Cele:
Celem  przeglądu  jest  spotkanie  zespołów  muzycznych,  promowanie  młodych  twórców  
i  wykonawców a  także  aktywizacja  środowisk  artystycznych,  doskonalenie  różnych  form
amatorskiego  muzykowania,  rozbudzenie  poszukiwań  twórczych.  Repertuar  wykonywany
przez uczestników powinien wywodzić się z kręgu szeroko rozumianej muzyki rockowej.

Przegląd odbywać się będzie w dwóch etapach:
1. Eliminacje na podstawie przesłanych materiałów..
2. Przesłuchania konkursowe i gala finałowa w dniu 25 czerwca 2016r.

Plan dnia:
15.00 - rejestracja uczestników oraz ustalenie kolejności prezentacji,
17.00 - przesłuchania konkursowe.

Przegląd  ma  charakter  konkursu.  Organizatorzy  powołują  w  skład  jury  profesjonalnych
muzyków.

Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie zespołu do Przeglądu następuje poprzez przysłanie do organizatora nagranych 
materiałów autorskich (dwa utwory) w formatach: Mp3 lub WAV adres:

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach,
ul Kościuszki14,
95-200 Pabianice

lub na adres e-mail:
jrak@mokpabianice.eu

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 maja 2016r.

O  zakwalifikowaniu  do  Przeglądu  zadecyduje  komisja  artystyczna  powołana  przez
organizatora, która oceni materiały nadesłane przez zespoły, uwzględniając poziom warsztatu
wykonawczego, aranżację utworu, innowacje, kontakt z publicznością oraz ogólne wrażenie
artystyczne.  Przegląd  skierowany  jest  do  zespołów  amatorskich,  które  nie  posiadają
podpisanych  zobowiązań  wobec  wytwórni  płytowych.  Spośród  nadesłanych  zgłoszeń  do
przesłuchań  zakwalifikowanych  zostanie  maksymalnie  osiem zespołów,  które  o  przyjęciu
poinformowane zostaną przez organizatora do dnia 10 czerwca 2016r.



Zakwalifikowane  zespoły  obowiązane  będą  do  wniesienia  opłaty  akredytacyjnej  
w  wysokości  70,00  zł  (siedemdziesiąt  złotych)  od  zespołu  bezpośrednio  przed
przygotowaniami do przesłuchań lub wcześniej na konto:
Getin Noble Bank S.A.
18 1560 0013 2868 4439 5000 0001

W  ramach  przesłuchań  konkursowych  uczestnicy  prezentować  mogą  wyłącznie  własną
twórczość.  Łączny  czas  prezentacji  i  przygotowań  technicznych  nie  może  przekroczyć  
20 minut.W czasie prezentacji organizator nie dopuszcza możliwości używania playbacku.

Organizator zapewnia:
Scenę  z  nagłośnieniem,  oświetleniem,  obsługę  techniczną  i  akustyczną,  perkusję  bez
oprzyrządowania, garderoby, napoje chłodzące.
Organizator  NIE  ZAPEWNIA WZMACNIACZY oraz  nie  przewiduje  możliwości  krycia
kosztów transportu zespołów biorących udział w Przeglądzie.
Laureat  Nagrody  Grand  Prix  w  następnym  roku  nie  może  brać  udziału  
w przesłuchaniach.

Punktacja i nagrody:

• w  puli  nagród  znajduje  się  5.000  zł  (pięć  tysięcy  złotych),  które  pozostaje  w
dyspozycji jury,

• jury  oceniać  będzie:  ogólny  wyraz  artystyczny,  czystość  brzmienia  oraz  technikę
wykonawczą,

• jury wyłoni laureata oraz przyzna wyróżnienia,
• jury  ogłasza  werdykt  bezpośrednio  po  naradzie  w  dniu  przeglądu,  werdykt  jest

ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

• wykorzystania nagrań przekazanych materiałów muzycznych w celach promocyjnych,
• prawa do publikacji zdjęć i materiałów filmowych rejestrowanych podczas koncertu.


