MusicForKids MOLDOVA Battle
REGULAMENT
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Data, locul desfășurării concursului: 20 februarie 2016, Palas Mall, Iași, România.
Data limită de înscriere: 5 februarie 2016
Condiții de participare
Secțiunea muzică ușoară:
Se admit concurenții din Republica Moldova care se încadrează în următoarele categorii de vârstă:
A - 5 - 7 ani;
B – 8 - 9 ani; C – 10 ani;
D – 11 ani;
E – 12 - 13 ani; F – 14 - 16 ani.
Sectiunea pop – opera:
Acceptăm în concurs concurenți cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani. Repertoriul la această secțiune trebuie
să îmbine opera cu muzica pop. Nu se vor accepta arii de operă sau canto clasic.
Preselecția:
Toți cei care vor să participe la concursul MusicForKids Moldova Battle trebuie să trimită la adresa de
email: mfkmoldovabattle@gmail.com următoarele:
- nume, prenume, vârsta, numărul telefonic de contact, nume profesor;
- o scurtă prezentare;
- negativul piesei pe care o va interpreta în concurs (piesa poate fi în orice limbă);
Taxa de participare 40 euro pentru secțiunea solo va fi plătită către organizatori în ziua concursului.
Pentru secțiunea grupuri taxa este de 40 euro primul concurent și pentru fiecare concurent suplimentar care
se adaugă la grup câte 10 euro.
Notă: Concurenții vor fi transportați cu autocarul pe ruta Chișinău-Iași-Chișinău gratuit. Insoțitorii vor plăti 10
euro tur-retur. În cazul înregistrării unui număr mare de participanți din zona Nord va fi organizat transport
suplimentar pe ruta Bățli-Iași-Bălți.
Desfășurarea concursului:
Intrarea în concurs va fi în ordine alfabetică de la A-Z pe categorii de vârstă;
Jurizarea se va face cu note la vedere ce vor fi acordate imediat după prestația concurentului;
Premiile vor fi acordate în aceeași zi după evoluția tuturor concurenților;
Premiile:
Câștigătorii vor primi diplome și premii. Fiecare concurent va primi diplomă de participare.
Câștigătorii trofeelor de grupă vor fi calificați direct la MusicForKids International Festival Palas Iasi 10 - 14
august 2016.
Juriul:
Din juriu vor face parte personalități ale vieții muzicale. Notele vor fi la vedere. Se va juriza concurentul ca
produs per total: prezența scenică, interpretarea piesei, respectarea intonației și a ritmului, atitudine, ținuta
adecvată vârstei, auz muzical etc. Nu este suficient sa ai doar o voce bună ci trebuie și să exprimi ceva pe
scenă și să te faci placut. Pentru a putea asigura corectitudinea jurizării, numele juraților nu va fi dezvăluit
până la concurs.
Pentru alte detalii ne puteți contacta la emailul: mfkmoldovabattle@gmail.com.
Reprezentant în Republica Moldova – Dl. Andrei Boaghe
Telefon : +37369447448, email: info@voice.md
Notă: Regulamenul respectiv poate fi considerat invitație oficială pentru participare la concurs.

