A DUNAI REGATTA ZENEI TEHETSÉGKUTATÓJA
VERSENYKIÍRÁS 2018
RENDEZŐK
Antall József Tudásközpont (AJTK)
2018. május 5-én 6. alkalommal rendezzük meg az év sportfesztiválja, a Dunai Regattát, melyen
ismét helyet kap a zenekarok tehetségkutatója, a SOUND OF THE UNIVERSITY (SOU)!
A verseny 3 fordulóból áll: az első fordulóban szakmai zsűri segítségével választjuk ki a jelentkezők közül a TOP10 zenekart, akikre a Dunai Regatta Facebook oldalán indul a szavazás.
A 2. fordulóban a Facebook szavazás és a szakmai zsűri pontszámai együttesen határozzák
meg, hogy ki kerül a TOP5 legjobb zenekar közé. A kiválasztott bandák május 5-én előadhatják legütősebb saját szerzeményüket a Regatta színpadán. Az új tagokkal bővült szakmai zsűri
pontozza a zenekarok előadását, majd a zsűritagok összesített pontjai határozzák meg, hogy
ki lesz a SOU győztese. A nyertes banda felléphet egy nagy hazai zenei fesztiválon, valamint
médiamegjelenés és további értékes nyeremények várnak rá.
Jelentkezz a Dunai Regatta weboldalán található webformon keresztül, és küldd el a legütősebb saját szerzeményetek soundcloud linkjét!
INDÍTSD BE A BANDÁD KARRIERJÉT!
A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
1.
2.
3.
4.

A zenekar minimum egy tagja felsőoktatási intézmény aktív hallgatója legyen.
A zenekar élőzenei, hangszeres produkció legyen, saját szerzeményekkel.
A zenekar ne rendelkezzen lemezkiadói és országos rádiós múlttal.
Bármilyen stílus jöhet: metal, pop, rock, jazz, hiphop, metal, blues, reggae, punk, funky, ska,
swing, R&B, country stb.

JELENTKEZÉS MENETE ÉS IDŐSZAKA
Jelentkezési időszak: 2018. március 1. 12:00 – március 30. 15:00
A Sound of the University menüpontban tudsz jelentkezni a „Jelentkezz!” gombra kattintva. Töltsd ki
a webformot, ahol az adatok megadását követően mutasd be néhány mondatban a zenekarod, írd
le legnagyobb sikereiteket, tölts fel egy képet a bandáról, valamint add meg a legütősebb számotok
soundcloud linkjét!
ELŐVÁLOGATÓ
A jelentkezési időszak lezárását követően 2018. április 5-ig egy szakmai zsűri választja ki a 10
legjobb zenekart.
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SZAVAZÁS
A TOP10 zenekarra április 9-től (hétfő) április 15, éjfélig (vasárnap) lehet szavazni a Dunai Regatta
hivatalos Facebook oldalán. A zenekarok képeire történő LIKE-kal történik a szavazás. A Facebook
szavazás sorrendje alapján kapott pontok és a szakmai zsűri pontjai együttesen határozzák meg,
hogy melyik a TOP5 legjobb zenekar.
ÉLŐ DÖNTŐ A REGATTÁN
A TOP5 zenekar előadhatja legütősebb saját szerzeményét a Regatta színpadán 2018. május 5-én.
Az új tagokkal bővült szakmai zsűri pontozza az előadásokat, majd a zsűritagok összesített pontjai
határozzák meg, hogy ki lesz a SOU nyertese.
NYEREMÉNYEK
Médiamegjelenés és értékes nyeremények várnak a nyertesre, aki nem mellesleg felléphet egy
nagy magyar zenei fesztiválon is. Részletes információt a nyereményekkel kapcsolatban online
csatornáinkon adunk meg.
A VERSENY MENETE
Jelentkezési időszak: 2018. március 1. 12:00 – március 30. 15:00
TOP10 kihirdetése: 2018. április 5.
FACEBOOK szavazási időszak: 2018. április 9-15.
TOP5 kihirdetése: 2018. április 16.
A nyertes banda kihirdetése: 2018. május 5.
A VERSENYRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ALAPELVEK:
•
•
•
•
•
•

A jelentkezési dal maximum 5 perces lehet.
A dalszöveg nem tartalmazhat vulgáris szöveget és aktuálpolitikával kapcsolatos üzenetet.
A fellépésen mindenképp ott kell lennie az egyetemista tagnak.
Elvárjuk az élő, hangszeres zenélést (playbackre nincs lehetőség).
Illuminált állapotban nem engedélyezzük a színpadra lépést.
Korábbi SOU-jelentkezők is jelentkezhetnek (kivéve, ha a korábbi években már bekerültek
a TOP5-be).

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Jelentkezéseddel elfogadod az alábbi feltételeket:
1. Hozzájárulsz, hogy az Antall József Tudásközpont a Dunai Regatta esemény dokumentálása
és népszerűsítése érdekében az eseményen a zenekarról kép- és hangfelvételt, illetve videofelvételt készítsen / készíttessen, és azokat a nyilvánossághoz közvetítse / közvetíttesse.
2. Hozzájárulsz, hogy a regisztrációhoz mellékelt zenekari fotót és a beküldött szerzeményeteket
az Antall József Tudásközpont szabadon felhasználhatja, illetve online felületein megjelenítheti.
3. Hozzájárulsz, hogy a jelentkezési felületen megadott adataidat az Antall József Tudásközpont
kezelhesse.
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-139616/2018.
További felmerülő kérdésben keresd Jakab Réka kommunikációs koordinátort.
Elérhetőség: jakab.reka@ajtk.hu, +36 20 549 2626
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