Razpis za neuveljavljene glasbene skupine »CMK studio Live«

Center mladih Koper razpisuje natečaj za neuveljavljene glasbene skupine, ki še nimajo izdanega
album/nosilca zvoka, za nastop na seriji koncertov poimenovanih CMK Studio Live.
Med vsemi prispelimi prijavami bo komisija izbrala ožji izbor izvajalcev, predvideno 9, ki bodo nastopili v
maju v Centru mladih Koper. Vsaka skupina bo imela nastop v dolžini 45 – 60 minut.
Koncerti CMK Studio Live bodo potekali 24.5.2019, 31.5.2019 in 14.6.2019, finalni večer pa 21.6.2019.
Vsaka izbrana skupina bo nastopila v živo en krat v enem izmed prvih treh večerov. Datum nastopa skupin
bo določil žreb. Vsak večer bo potekalo glasovanje za najboljšo skupino večera, pri čemer bo 50% glasov
prispevala komisija, 50% glasov pa prispeva prisotna publika.
Na finalnem, četrtem večeru 21.6. se bodo pomerili trije finalisti.
NAGRADE:


Vsem nastopajočim skupinam na koncertih CMK Studio Live, Center mladih Koper zagotovi brezplačno
mutltitrack snemanje demo posnetka lastne avtorske skladbe
(skupine bodo imele na voljo 1 snemalni dan s tehnikom v CMK Studiu, skupini se izročijo večkanalni
posnetki za morebitno nadaljnjo uporabo in obdelavo) .



Med skupinami, katere bodo nastopile na koncertih CMK studio Live, bodo trije finalisti dobili
možnost snemanja svojega avtorskega dela v studiu pod vodstvom producenta Andrea F
(tretje in drugo uvrščena skupina bosta imeli na voljo 3 snemalne dneve + 1 dan za mix v CMK Studiu,
zmagovalna skupina pa bo imela na voljo 4 snemalne dneve v CMK Studiu + posebej mix).



Zmagovalec natečaja bo poleg snemanja avtorskega dela v studiu s producentom dobil tudi možnost
izdelave video spota za posneto avtorsko skladbo, v sodelovanju s CMK foto/video ekipo.

Vse zainteresirane skupine vabimo, da se prijavijo na razpis do vključno 22.4.2019.
KOMISIJA:





Andrea F (eden izmed najbolj izkušenih in uspešnih slovenskih glasbenih producentov, npr.
Zmelkoow, Tinkara Kovač, Skalp, Lara Baruca, Bohem, Faraoni, Mef & NOB, Žiga Rustja, KUD
Idijoti, Andraž Hribar,…)
Boris Furlan (glasbeni založnik ter manager npr. Zmelkoow, KUD Idijoti, Bohem, Mef & NOB)
Jernej Zoran (kitarist in pevec, ex-DMP, uspešen solo izvajalec, prevajalec, literat)

POGOJI ZA PRIJAVO:
Če se želite prijaviti na razpis morate zadostiti spodnjim pogojem:


imeti vsaj 3 avtorske skladbe,



demo posnetek (lahko tudi zgolj grob posnetek iz vaj) z omenjenimi 3 avtorskimi skladbami,



program za 1 (eno) uro nastopa v živo (ne nujno v celoti avtorski)

K prijavi na razpis priložite:


demo posnetek in besedilo omenjenih treh avtorskih skladb,



kratek opis skupine s sliko (v promocijske namene),



okviren seznam dosedanjih koncertnih nastopov,



kontaktno osebo (Ime in priimek, e-pošto in telefonsko številko).

Prijave s pripisom »Prijava na natečaj CMK Studio Live« pošljite do vključno 22.4.2019 na elektronski
naslov info@mladi-koper.si ali po pošti na USB ključku na naslov:
Center mladih Koper
Gregorčičeva 4
6000 Koper

Dodatne informacije na info@mladi-koper.si. Center mladih Koper (www.mladi-koper.si).

