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NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA

8. - 12. května 2017

Informace a propozice - hudební sekce
Náchodská Prima sezóna, o.p.s. ve spolupráci s Městem Náchod za mediální podpory Hitrádia Magic,
Českého rozhlasu Hradec Králové a Náchodské TV pořádá v rámci jubilejního 20. ročníku celostátního
festivalu studentské tvořivosti hudební program mladých či začínajících kapel.
Náležitosti přihlášky:






název kapely
členové jmenovitě
nástrojové obsazení
stručná historie
internetový odkaz na audio nebo audiovizuální nahrávku, ukázku tvorby lze také zaslat ve formátu
mp3 na e-mail pingu.t@centrum.cz

Podmínky přihlášky:





kapela složená ze studentů SŠ a VOŠ či VŠ + max. 50 % kapely může být nestudujících
vlastní tvorba min. z 80 % repertoáru (výjimkou jsou jazzové soubory, které používají jazzové
standardy či převzaté postupy)
žánr hudby není omezen
podmínkou je vlastní tvorba skupiny (mimo jazzu).

Při výběru přihlášených kapel bude hodnocena nápaditost, hudební a instrumentální úroveň.
Protože plánujeme uspořádat jeden koncert (převážně „tvrdších“ kapel) a v rámci hudebního programu
jeden jazzový večer, bude z kapacitních důvodů přihlédnuto žánrově ke vhodnosti umístění do naší
dramaturgie jednotlivého hudebního programu.
Koncert se uskuteční v pátek 12. května 2017 na venkovním podiu na Masarykově náměstí v Náchodě.
Čas koncertu je předběžně plánován cca od 17 do 22 hodiny.
V případě nepříznivého počasí bude zajištěn vnitřní koncertní prostor.
Neváhejte a hlaste se!!!
Přihlášky se všemi náležitostmi zasílejte nejpozději do 31. března 2017 na e-mail pingu.t@centrum.cz.
Kontaktní osoba za hudební sekci:
Ing. Ondřej Tuček
e-mail: pingu.t@centrum.cz
mobil: +420 777 636 989
Více informací o festivalu naleznete na www.primasezona.cz.

Organizátoři budou potěšeni, zúčastní-li se přihlášený účastník celé přehlídky, případně celého festivalu,
který se uskuteční v termínu od 8. do 12. května 2017 v Náchodě.
Těšíme se na setkání s Vámi.
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