Jauno grupu konkurss Viesītē
„HOMESICK 2019”
Nolikums
Konkursu rīko Viesītes Jauniešu dome sadarbībā ar Viesītes Kultūras pili un Viesītes
novada pašvaldību.

Konkursa norises laiks un vieta
Konkurss notiks svētdien, 2019. gada 28. aprīlī plkst. 16:00, Viesītes Kultūras pilī,
Smilšu ielā 2.

Konkursa mērķis:
1. Attīstīt jauno mūziķu uzstāšanās prasmes un skatuves kultūru,
nodrošināt iespēju mūziķiem parādīt savas spējas un prasmes.
2. Sekmēt jauniešu interesi par mūziku.
3. Ļaut jaunajām grupām un mūziķiem izpildīt savus oriģināldarbus un
aranžējumus.
4. Veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp audzēkņiem,
pedagogiem un citām ieinteresētām personām.

Konkursā piedalās
Roka, poproka, folkroka, alternatīvās mūzikas, popmūzikas un citu mūzikas stilu
izpildītāji. Šajā pasākumā var piedalīties jebkura mūziķu grupa, kura var sagatavot
repertuāru un atbalsta šī pasākuma mērķus.

Konkursa noteikumi
Pieteikšanās:
 Lai pieteiktos jauno grupu konkursā “Homesick” jāaizpilda pieteikuma anketa:
https://goo.gl/forms/mcezNOrKT9rtqFe13
 Jāiesūta 1 min gara grupas vizītkarte (video formātā), kurā vēlams iekļaut: kas
mēs esam, no kurienes mēs esam, ko mēs spēlējam, kur un kā mēģinām.
Tehniskā kvalitātē netiek vērtēta.
 Nepieciešams iesūtīt grupas 10 fotogrāfijas, kuras tiks izmantotas grupām
pārkārtojoties uz skatuves. Fotogrāfijas sūtīt uz e-pastu: dita.sala@viesite.lv.
 Pieteikuma anketas, grupas vizītkarte un fotogrāfijas tiek pieņemtas līdz
12.04.2019 (ieskaitot).
 Konkursā atkārtoti nevar piedalīties iepriekšējo gadu uzvarētāji!

Priekšnesums:
 Konkursā jāizpilda divas dziesmas.
 Programmā jāiekļauj vismaz viena dziesma valsts valodā.
 Mūzikas skaņdarbs savā aranžējumā vai oriģināldarbs tiek vērtēts ar papildus
punktiem.
 Fonogrammas izmantot aizliegts.
 Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR
likumos noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana,
aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas
sludināšana, necenzētu vārdu lietošana).
Dalības maksa:
 Dalības maksa 5 EUR no katra dalībnieka.
 Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu uz norādīto konta numuru līdz
12.04.2019. (ieskaitot)
 Ja dalībnieks/dalībnieki konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atgriezta.
Norēķinu rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam:
Viesītes novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000045353
PVN Nr. LV90000045353
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV66UNLA0009013130395
ar norādi : dalības maksa jauno grupu konkursā “Homesick 2019”

Konkursa vērtēšana un apbalvošana
Vērtēšana un apbalvošana:
 Dalībniekus vērtē profesionāla, kompetenta žūrija četru cilvēku sastāvā pēc
noteiktiem vērtēšanas kritērijiem.
 Žūrijas komisijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts,
vērtēšana notiek aizklāti.
 Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.
 Visi konkursanti saņems dalības apliecinājumus un piemiņas balvas.
 Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar dāvanu kartēm no mūzikas veikala –
1.vieta - 200eur, 2.vieta - 120eur, 3.vieta - 80eur vērtībā.
Konkursa laikā tiks noskaidrota skatītāju simpātija, viena īpašā nominācija, kam tiks
piešķirta papildus balva no sponsoriem un konkursa atbalstītājiem un laureāti piecās
nominācijās pēc žūrijas uzskatiem:
1) labākais solo ģitārists,
2) labākais basģitārists,
3) labākais vokālists,

4) labākais bundzinieks,
5) labākā orģināldziesma,
Vērtēšanas kritēriji (konkursa dalībniekus vērtē 10 punktu sistēmā):
 Kontakts ar publiku - atraktivitāte, tērpi, šovs;
 Tehniskais izpildījums;
 Labākais aranžējums;
 Ritms un saspēle;
 Vokālās prasmes;
 Jaunākā debija.

Organizatori nodrošina
1. Kvalitatīvu aparatūru;
2. Mēģinājumu konkursa dienā;
3. Iespēju reklamēt savu grupu (TV, laikraksti)

KONTAKTINFORMĀCIJA



Organizatorisku jautājumu risināšanai zvanīt Ditai Salai mob. 22000801,
Elektroniski savus jautājumus var iesūtīt uz epastu: dita.sala@viesite.lv

Konkursa organizatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā izmainīt šajā nolikumā
noteiktos konkursa noteikumus un prasības kā arī veikt citas izmaiņas, par to
paziņojot individuāli konkursantiem.
Konkurss ir publisks. Konkursa dalībnieki spēlē organizatoru saliktā kārtībā, par kuru
tiks informēti līdz 25. aprīlim.

