Łomża Blues-Rock Festiwal 2014
04.10.2014
FESTIWAL
Cel imprezy:
Celem podstawowym imprezy muzycznej pt. „Łomża Blues-Rock Festiwal” jest:
• Propagowanie ogólnie pojętej żywej twórczości muzycznej w formie zespołowej.
• Integracja środowiska muzyków i artystów twórców miasta Łomża.
• Promocja muzyki bluesowej i pokrewnych gatunków.
• Wyłonienie najlepszych wykonawców grających muzykę na żywo spośród tych wszystkich którzy
przystąpią do konkursu.
• Promocja zespołów i projektów muzycznych.
• Promocja miasta Łomża.
• Promowanie zdrowego stylu życia.
Organizatorzy: „Nieformalne Środowisko Muzyków Łomżyńskich”, Centrum Kultury przy Szkołach
Katolickich w Łomży, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz inne instytucje i
ludzie dobrej woli.
Kontakt telefoniczny : 604 503 374 - Yaniu, 530 881 338 - Robo, 514 816 072 - Bartek
Termin:
4 Października 2014 r. (Sobota) godz. 11:00 - 21:30
Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, ul. Sadowa 12a.
Miejsce:
Program Festiwalu:
Sobota 04.10.2014
11:00 - 13:30 próby dźwiękowe zespołów konkursowych
14:00 - 17:30 Konkurs Zespołów
18.30 - Odczytanie werdyktu Jury, występ laureata
19.00 - Koncert
21:30 - Zakończenie
22:00 - Jam session (inna lokalizacja)
Uwagi ogólne
Festiwal nie jest sponsorowany, jest przedsięwzięciem w samej istocie oddolnym, społecznym. Poziom
finansowania wynosi 0,0zł, słownie: Zero złotych zero groszy. Każdy z muzyków poświęca swój czas i
zaangażowanie w ramach jego prywatnych możliwości czyli bez wyrzeczeń. Z góry dziękujemy
„Instytucjom dobrej woli” za pomoc w realizacji zamierzeń.
KONKURS ZESPOŁÓW
Warunki uczestnictwa:
Do udziału w konkursie mogą przystąpić zespoły, które:
•
grają muzykę różnych gatunków ("na żywo!"),
•
grają muzykę z wykorzystaniem instrumentów w klasycznej formie (perkusja, bas, oraz inne
instrumenty),
•
nie posiadają w swoim dorobku artystycznym oficjalnie wydanych nagrań autorskich,
•
nie mają podpisanych kontraktów z firmami fonograficznymi,
•
dokonają zgłoszenia wg ustalonego porządku i zastosują się do poleceń organizatora na
poszczególnych etapach.
Etap I
•
Wypełnienie Karty Zgłoszenia wg podanego formularza.
•
Przesłanie skanu Zgłoszenia wraz z Demo na adres: yaniu@wp.pl do dnia: 25.09.2014r.
•
Demo - nagranie minimum dwóch utworów z próby, występu czy też innych okoliczności w jakości
pozwalającej usłyszeć o czym śpiewa wokalista.
Etap 2

•
•
•
•

Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny przesłanych materiałów muzycznych i
zakwalifikuje zespoły do Konkursu
Organizatorzy poinformują telefonicznie i drogą mailową o zakwalifikowaniu zespołu do udziału w
konkursie w terminie do 28.09.2014 r.
Do 2 etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 8 – 10 wykonawców.
Grupy zaproszone do koncertu konkursowego będą musiały wykonać po 3 utwory muzyczne
(premiowane będą kompozycje własne).

Konkurs:
1. Przesłuchania konkursowe będą odbywać się na scenie Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich.
2. Zespoły podczas przesłuchań występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów (drogą
losowania). Czas występu 25 min. Z montażem i demontażem na scenie.
3. Nie dopuszcza się używania pół-playbacków.
4. wiek nie ma znaczenia ale dla porządku określamy ramy wiekowe członków zespołu od gimnazjum
wzwyż bez ograniczeń.
Sprawy organizacyjne:
1. Przyjazd i rejestracja uczestników odbywać się będzie w dniu 04.10. 2014 od godz. 10.00 w Biurze
organizacyjnym mieszczącym się w miejscu konkursu.
2. Organizatorzy nie zapewniają zwrotów kosztu podróży, wyżywienia, noclegu i ubezpieczenia.
3. Próby dźwiękowe zespołów konkursowych odbywać się będą od godz. 11.00 według ustalonego
porządku i czasu.
4. Czas przygotowania na scenie każdego zespołu uzależniony od ilości zgłoszonych podmiotów.
5. Organizatorzy zapewniają:
- podstawową wersję perkusji. (stopę, „blachy” oraz werble uczestnicy zabezpieczają we
własnym zakresie)
- wzmacniacz basowy,
- 2 wzmacniacze gitarowe.
- instrument klawiszowy.
Jury:
• Występ będzie oceniony przez profesjonalne jury złożone z 5 osób, które wyłoni laureatów Konkursu.
• Wykonawcy oceniane będą pod kątem: poziomu wykonawczego, aranżacji, ogólnego wrażenia
artystycznego
• Orzeczenie Jury jest ostateczne i organizator nie przewiduje procedur odwoławczych
Nagrody:
• Udział w koncercie głównym Blues Rock Festiwal.
• Okolicznościowe dyplomy
• Nagrody specjalne i wyróżnienia.
Uwagi końcowe:
• Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator oraz zastrzega sobie prawo do
dokonania zmian regulaminu bez podania przyczyny.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w przebiegu Festiwalu z przyczyn
od niego niezależnych.
• Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu w porozumieniu z Jury.
• Wszelki zmiany informacji podanych na karcie zgłoszeniowej są niedopuszczalne po jej nadesłaniu.
• Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z konkursu.
• Dodatkowe informacje: Yaniu – tel. 604-503-374,
• Przesłanie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację dźwięku podczas
występu, wykorzystanie nagranych materiałów, wykorzystanie materiału fotograficznego do celów
marketingowych i promocji Festiwalu oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.
Nr 133, poz. 833).

