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Ikšķiles novada jauno mūzikas izpildītāju konkursa “GAISA TRĪCE”
NOLIKUMS

1. Mērķauditorija:
Konkurss paredzēts jaunajiem mūzikas izpildītājiem (solistiem, duetiem, grupām un
ansambļiem) vecumā no 14 līdz 27 gadiem.
2. Konkursa mērķi un uzdevumi:
•

Veicināt vokāli instrumentālās mūzikas tradīcijas;

•

Rosināt sabiedrības interesi un tās līdzdalību jauno mūziķu - izpildītāju
atbalstīšanā un popularizēšanā;
Attīstīt Ikšķiles un citu novadu jauniešu prasmes mūzikas jomā, nodrošinot
iespēju jaunajiem mūziķiem parādīt sevi plašākai auditorijai un popularizēt
sevi;
Popularizēt Ikšķiles novadu kā jauniešu izaugsmei draudzīgu vidi;

•
•
•

Sekmēt jauniešu interesi par kultūru un mūziku, veicināt iniciatīvas no
jauniešu puses.
3. Konkursa vieta: Ikšķiles novada tautas nams.
4. Konkursa organizatori – Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai, Ikšķiles
struktūrvienība.
5. Konkursa diena – 25.11.2017 (mēģinājumu sākums plkst. 13.00 sākas mēģinājumi,
plkst. 17.00 sākas konkurss).
6. Dalībnieka uzstāšanās:
Dalībnieks/i izpilda divas dziesmas, no kurām viena ir oriģināldziesma/skaņdarbs.
Izpildāmā mūzika ir bez žanriskiem ierobežojumiem. Programmas garumam
jāiekļaujas kopējā maksimālajā uzstāšanās laikā – 10 minūtēs (neiskaitot uzkāpšanu
un nokāpšanu no skatuves).
7. Pieteikšanās:
Tiek izsludināta līdz 31.11.2017. Pieteikšanās tiek veikta aizpildot digitālu anketu
(saite publicēta IKjauniesi,lv, un Klubs “Māja” sociālo mediju kontos). Ja
potenciālo konkursantu skaits pārsniegs limitu (10), organizatori patur tiesības
izvēlēties dalībniekus atbilstoši to pieteikšanās laikam un aizpildītajai anketai.
8. Žūrijas locekļi:
Ar mūziku saistīti, sabiedrībā zināmi, pieredzējuši cilvēki, sava aroda profesionāļi.
Viens žūrijas loceklis ir Ikšķiles novada pārstāvis.
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9. Vērtēšana:
•

Žūrija atbilstoši savai kompetencei vērtē katru konkursantu pēc iepriekš
izstrādātas kritēriju sistēmas, pamatā vērtējot oriģināldziesmas izpildījumu,
saturu, aranžējumu, instrumentālo izpildījumu, vokālo izpildījumu, imidžu
un komunikāciju ar auditoriju.
• Skatītājiem būs iespēja izvirzīt savu simpātiju no dalībniekiem, veicot
atsevišķu balsojumu (detaļas par balsojumu tiek paziņotas pasākuma dienā).
• Konkursa beigās tiek saskaitīts žūrijas vērtējums un noteikts galvenās balvas
ieguvējs, kā arī apkopots auditorijas balsojums, kā rezultātā apbalvota tiek
visvairāk skatītāju simpātijas ieguvušais izpildītājs/grupa.
10. Apbalvošana:
•

Galvenā balva – ieraksts skaņu studijā “Recmore”.

•

Pārējiem - otrās un trešās vietas ieguvējiem, kā arī skatītāju simpātijai
piešķir veicināšanas balvas.
11. Pirms pasākuma izpildītājiem obligāti:
•

Jāveic reģistrācija pirms mēģinājumiem;

•

Jāiemaksā dalības maksa 2 EUR no personas (tiks izlietota konkursa
tehnisko vajadzību nodrošināšanai).
Dalības maksa jāveic līdz 27.10.2016. uz kontu: LV06UNLA0050009681149, kā
saņēmēju norādot Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai, un kā maksājuma mērķi
norādot dalībnieka/grupas vārdu/nosaukumu un dalībnieku skaitu;
Apskaņošanas un iesildīšanās nolūkos, pirms konkursa izpildīts ~15 minūšu
mēģinājums.

•

Mēģinājumi un uzstāšanās konkursa dienā pēc iepriekš sastādīta grafika (tiks izsūtīts vismaz 4
dienas pirms konkursa).
12. Informatīvie kontakti:
Jebkuru jautājumu/sūdzību/ieteikumu gadījumā lūdzam rakstīt IKSKILE@KLUBSMAJA.LV
Ja nav iespēja nosūtīt elektronisko pastu vai uz Jūsu ziņojumu nav atbildēts, iespējams zvanīt
+37126611955.
13. Finansētājs:
Projekts tiek īstenots ar Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu.
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