Jauno vokālistu konkursa

„Nots 2013”
nolikums
Mērķi:
- Meklēt jaunos talantus Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novados.
- Popularizēt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu dziedot.
- Radīt iespēju jauniešiem pilnveidot sevi pie profesionāliem pedagogiem.

Organizatori: Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs un Talsu, Mērsraga,
Dundagas un Rojas novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība
„TAS.ES”.

Dalībnieki:
Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem,
uzstājoties SOLO vai DUETOS.
Konkursa laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots.

Konkursa norise
Pusfināls notiek 2013. gada 2. februārī, plkst. 12:00 (reģistrācija no plkst.11:00)
Talsu novada BJC zālē (Brīvības ielā 17a, 3.stāvā).
Konkursa dalībnieki sagatavo divas brīvas izvēles dziesmas (viena lēna, otra
atraktīva, pozitīva) uz
- Pavadījums: fonogramma vai instrumentālais pavadījums.
- Savus priekšnesumus var papildināt ar šova elementiem.
- Fona dziedātāji var būt ierakstīti fonogrammā vai dziedāt „dzīvajā"
izpildījumā. Solista vokālā daļa nedrīkst būt dublēta.
Pusfināls norisinās divās kārtās – katrs dalībnieks izpilda vienu dziesmu, otrā dziesma
tiek izpildīta tikai pēc žūrijas pieprasījuma.
Pieteikumus konkursam iesniegt līdz 2013. gada 25. janvārim Talsu novada Bērnu
un jauniešu centrā vai nosūtot uz e-pastu: apvienibatases@gmail.com.
Pusfinālā kompetenta žūrija izvērtēs jauniešu priekšnesumus un paziņos finālistus.

Konkursa finālistu ieguvumi:
-

izveidots profils mājas lapā www.talsubjc.lv/nots,
individuālas nodarbības pie vokālajiem pedagogiem,
deju un ritmikas nodarbības,
skatuves kultūras nodarbības,
Stila un modes nodarbība,
dziesmas ieraksts profesionālā ierakstu studijā,
2-3 koncerti gatavošanās posmā,
fotosesija pie fotogrāfa,
sadraudzības vakars, kurā dalībnieki uzlabos savas komunikācijas prasmes,
dizaineru tērpu īre un dalībnieku vizuālā tēla izveide,
dažādi labumi no sponsoriem,
Fināla koncerts – iespēja uzstāties apmēram 500 cilvēku auditorijai, 2013.
gada 22. martā Talsu, Dundagas un Rojas novadu Jauniešu dienas „Kopā
esam, darām, varam” ietvaros.
Sagatavoja:
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Ieva Cīlīte
63291805, e-pasts: ievacilite@inbox.lv
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Pieteikumus iesniegt Talsu novada BJC līdz 2013. gada 25. janvārim.
Talsos, Brīvības ielā 17a, LV- 3201. tālr. 63291805 vai nosūtīt uz e-pastu:
apvienibatases@gmail.com .
Reģistrācijas maksa konkursa pusfinālam Ls 2.00 (divi lati) gan solo
dziedātājiem, gan duetiem.
Pasākumu organizē Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu organizāciju
apvienība „TAS.ES”.
Konkursa dalībnieki sagatavo divas brīvas izvēles dziesmas (viena lēna, otra
atraktīva, pozitīva)
- Pavadījums: fonogramma vai instrumentālais pavadījums.
- Savus priekšnesumus var papildināt ar šova elementiem.
Pusfināls norisinās divās kārtās – sākumā dalībnieki izpilda vienu dziesmu, otrā
dziesma tiek izpildīta tikai pēc žūrijas pieprasījuma.
Pieteikumus iesniegt līdz 2013. gada 25. janvārim Talsu novada Bērnu un jauniešu
centrā vai nosūtot uz e-pastu: apvienibatases@gmail.com

