NOLIKUMS
Jauno vokālistu konkurss „Nots 2016”
Mērķi:
-

Attīstīt jauniešu radošās spējas un muzikālo prasmi;
Meklēt jaunos vokālos talantus;
Popularizēt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu dziedot;
Nodrošināt iespēju uzstāties, pilnveidot skatuvisko pieredzi.

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

Dalībnieki:
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
Konkurss notiek 2 kārtās.
1. kārta notiek 2016. gada 27. februārī plkst.12:00 (reģistrācija no plkst.11:00, iespēja mēģināt no
plkst.10:00) Talsu novada BJC zālē (Brīvības ielā 17a, 2.stāvā).
1. kārtā konkursa dalībnieki sagatavo divas dziesmas (vismaz vienai dziesmai jābūt latviešu valodā)
Pirmajai dziesmai žūrija vērtē tikai dalībnieku vokālu, pēc tam aicinot izvēlētos dalībniekus izpildīt otru
dziesmu, kurā tiek vērtēts gan dalībnieku vokālais sniegums, gan priekšnesuma kvalitāte.
Pēc 1. kārtas žūrija nosaka konkursa 2. kārtas dalībniekus -finālistus.
2. kārtas dalībnieki līdz konkursa finālam iegūs:
- izveidotu profilu mājas lapā www.talsubjc.lv/nots,
- dziesmas ierakstu profesionālā ierakstu studijā,
- foto sesiju pie fotogrāfa.
2. kārta – konkursa fināls 2016. gada 19. martā Jauniešu dienā „Kopā esam, darām, varam”! Talsu,
Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu finālistiem, konkursa „Nots 2016” finālā pievienosies vokālie
talanti no citiem Latvijas novadiem.

Tehniskās prasības



Dalībniekiem dziesmām jānodrošina fonogramma vai instrumentālais pavadījums
Fona dziedātāji var būt ierakstīti fonogrammā vai dziedāt „dzīvajā" izpildījumā. Solista vokālā
daļa nedrīkst būt dublēta.
 Dalībnieki priekšnesumus var papildināt ar šova elementiem.
 Priekšnesuma laikā uz skatuves nedrīkst būt vairāk par 7 cilvēkiem.

Pieteikumus konkursam iesniegt līdz 2016. gada 16. februārim Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā
vai nosūtot uz e-pastu: apvienibatases@gmail.com.
1. kārtā žūrija izvērtēs jauniešu priekšnesumus un paziņos finālistus.

Dalības maksa:
Dalības maksa konkursa 1. kārtā ir € 5.00 (pieci euro) gan solo dziedātājiem, gan duetiem.
Sagatavoja:
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Līva Maķe
63291805, e-pasts: livamake@gmail.com

Jauno vokālistu konkursa
„NOTS 2016”
PIETEIKUMA ANKETA
Vārds, Uzvārds
Vecums
Skola/ Darba
vieta
E-pasts, tālrunis
1. Dziesmas
nosaukums un
autors
2. Dziesmas
nosaukums un
autors
Pedagogs (Ja ir)
Pavadījums,
tehniskais
nodrošinājums
(mikrofoni,
instrumenti
utml.)
Fonogrammas
formāts ( ja
attiecināms)
Pieteikumus iesniegt Talsu novada BJC līdz 2016. gada 16. februārim
Talsos, Brīvības ielā 17a, LV- 3201. tālr. 63291805 vai nosūtīt uz e-pastu: apvienibatases@gmail.com.
Dalības maksa konkursa 1. kārtā ir € 5.00 (pieci euro) gan solo dziedātājiem, gan duetiem.
Pasākumu organizē Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, jauniešu organizāciju apvienība „TAS.ES”.
1. kārta notiek 2016. gada 27. februārī plkst.12:00 (reģistrācija no plkst.11:00, iespēja mēģināt no
plkst.10:00) Talsu novada BJC zālē (Brīvības ielā 17a, 2.stāvā),
1. kārtā konkursa dalībnieki sagatavo divas dziesmas (vismaz vienai dziesmai jābūt latviešu valodā)
Pirmajai dziesmai žūrija vērtē tikai dalībnieku vokālu, pēc tam aicinot izvēlētos dalībniekus izpildīt otru
dziesmu, kurā tiek vērtēts gan dalībnieku vokālais sniegums, gan priekšnesuma kvalitāte.
Pēc 1. kārtas žūrija nosaka konkursa 2. kārtas dalībniekus -finālistus.

