Milý soutěžící
gratulujeme! Byl(a) jsi vybrán(a) do semifinále soutěže pro mladé a talentované zpěváky a zpěvačky
CZECHTALENT ZLÍN 2009.
Semifinále se uskuteční v sobotu dne 18. dubna 2009 v GOLEM Gambrinus klubu ve Zlíně. Golem klub se
nachází přímo v centru města pod obchodním domem PRIOR, u kterého lze pohodlně zaparkovat
(viz přiložená mapka).
Časový rozvrh semifinále:
9:00 – 10:00
- prezentace
10:00 – 12:00
- zvukové zkoušky + fotografování soutěžících
12:00 – 13:00
- polední přestávka
13:00
- začátek soutěže
17:00
- předpokládaný konec soutěže
Svůj příjezd prosím naplánuj nejpozději do 10:00 !!!
Pořadí soutěžících na zvukové zkoušce bude dáno časem prezentace. Při sestavování pořadí jednotlivých
soutěžících na samotném semifinále budeme brát zřetel na vzdálenost Tvého trvalého bydliště od Zlína – pořadí
bude od nejvzdálenějšího po nejbližší místo bydliště.
V průběhu ani po ukončení soutěže, nebudeme podávat informace o umístění!!!
Výsledky semifinále zasíláme písemně poštou nejpozději do 14 dnů. Rozhodnutí poroty je definitivní a nelze se proti
němu odvolat.
Při vystoupení se bude hodnotit technika zpěvu, intonace a celkový umělecký dojem, proto ve vlastním
zájmu nepodceňuj ani vizuální projev svého vystoupení.
Hudební podklad české písničky, kterou jsi se rozhodl(a) zpívat, zašli na CD, MD nebo ve formátu MP3 na email
info@esomusic.cz, nejpozději do 15. dubna 2009. Kvalita podkladů by měla být co nejlepší, je to tvá hudební
vizitka.
Pokud budeš vystupovat s vlastním doprovodem, je nutné nám to oznámit nejpozději do 12.4.2009 na
výše uvedený email, abychom se mohli dohodnout na technických podmínkách.
Veškeré dotazy zodpovíme na telefonu 577 212 015 ve všední dny od 8 do 15 hodin nebo na emailové
adrese info@esomusic.cz.
Po zkušenostech z minulých let mi na závěr dovol malé doporučení: pro Tvou pohodu a klid při vystoupení
je dobré mít připraven hudební podklady tak, aby jsi se mohl(a) soustředit pouze na zpěv.
Pro usnadnění a urychlení komunikace také prosím, pokud tak již nebylo učiněno, o zaslání e-mailové adresy.
Hodně štěstí Ti přeje
Luděk Malár
Prezident festivalu

