Regulamin konkursu „Młode talenty” w ramach
„ChansonFestival Kolonia‐Wrocław‐Paryż 2019“
Celem konkursu w ramach dwudniowego Rock&Chanson Festiwalu jest zaprezentowanie młodych
talentów z Polski, Niemiec oraz Francji.
Konkurs jest otwarty zarówno dla solistów, jak i dla duetów. Wiek uczestników nie powinien
przekraczać 30 roku życia.
Każdy uczestnik festiwalu może przygotować maksymalnie trzy utwory muzyczne, których
prezentacja nie powinna przekraczać 10 minut.
Na scenie zaprezentuje się sześciu wykonawców, po dwóch z każdego kraju. Zaprezentowane utwory,
o ile jest to możliwe, powinny być własnymi kompozycjami. Oceniana będzie przede wszystkim
oryginalność, muzykalność, kreatywność i umiejętność scenicznej prezentacji utworów.
Ponieważ funkcją konkursu jest wspieranie młodych talentów, wykonawcy nie mogą być w żaden
sposób związani umowami z wytwórniami płytowymi (Major‐Labels).
Występy młodych artystów oceniać będzie międzynarodowe Jury, powołane przez organizatorów
„ChansonFestival”, czyli Niemiecko‐Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Polonica e. V.” Wszelkie
dodatkowe informacje przedstawione są na stronie www.polonicaev.de
W tegorocznym konkursie wręczone zostaną trzy nagrody.
Dwie pierwsze zostaną przyzna przez Jury, zaś trzecią będzie nagroda publiczności.
Wysokość nagród
1. Pierwsza nagroda Jury ‐ 800 €
2. Druga nagroda Jury ‐ 300 €
3. Nagroda publiczności ‐ 500 €
Uczestnicy konkursu zobowiązują się w dniu 15.11.2019 roku pozostawać do dyspozycji
organizatorów 27. edycji ChansonFestivalu oraz do występu w ramach konkursu, za które
otrzymają honorarium w wysokości 200 €.
Koszty podróży (maksymalnie do 200 €) oraz koszty noclegów pokrywa organizator imprezy.
Ustalenia Jury będą traktowane, jako wiążące i ostateczne. Składanie protestów i odwołanie od
decyzji Jury oraz zaskarżanie decyzji Jury na drodze prawnej z góry jest wykluczone.
Wszystkie prawa dotyczące przebiegu i występu wykonawców znajdują się w gestii organizatorów
konkursu.
Warunki uczestnictwa w 27. ChansonFestivalu przekazane zostaną kandydatom po nadesłaniu
pisemnego zgłoszenia, które powinno zawierać biogram wraz ze zdjęciem, płytę kompaktową z
nagraniami (od trzech do pięciu piosenek) oraz ich teksty.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
DPKG POLONICA e.V.
Postfach 51 12 03
50947 Köln
Germany
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 sierpnia 2019.
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do I. Przewodniczącego
Niemiecko‐Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Polonica e.V”, pana Zbigniewa Kossaka von
Glowczewskiego na adres mailowy: info@polonicaev.de.
Organizatorzy cieszą się na Państwa zgłoszenia i życzą wszystkim uczestnikom powodzenia.

