Musical Theatre
Competition Prague
Pravidla soutěže 1. ročník 2019
Praha - 3. září 2019

MUSICAL THEATRE COMPETITION PRAGUE

Kategorie
I. Kategorie

9 - 12 let

(tři soutěžní kola)

II. Kategorie

13 - 15 let

(tři soutěžní kola)

III. Kategorie

16 - 18 let

(tři soutěžní kola)

Rozhodující je věk dosažený k 8.11.2019

Termíny soutěžních kol a uzávěrek
Uzávěrka přihlášek do prvního kola soutěže

8.11. 2019.

První kolo soutěže (na základě zaslaných nahrávek)

9.11.2019.

Vyhlášení postupujících na FB a webu soutěže

11.11.2019.

Druhé kolo soutěže – semifinále v KC Novodvorská

21.11.2019.

Vyhlášení postupujících na FB a webu soutěže

24.11.2019.

Třetí kolo soutěže – finále v KC Novodvorská

15.2.2020.

Místo konání semifinále a finále: KC Novodvorská 1013/151, Praha 4

Podmínky soutěže
1. kolo - základní
Všechny kategorie zašlou řádně vyplněnou přihlášku a video s živou nahrávkou svého
zpěvu v délce 1min. 30 s. (nahrávka může být pořízená jednoduše na telefon a zaslán
odkaz ke stažení - úschova, uložto, youtube aj.) na email: info@musicaltheatrecompetitionprague.com. Zároveň zaplatí startovní poplatek 200 Kč.
2. kolo - semifinále
Pro semifinálové kolo si soutěžící připraví dvě písně. Jedna libovolná píseň z českého či
světového muzikálu, muzikálového filmu či pohádky (včetně produkce Walt Disney
apod.). Druhou píseň zvolí soutěžící dle své kategorie:
I. Kategorie: píseň z muzikálu, filmového muzikálu či pohádky v českém jazyce
II. Kategorie: píseň z muzikálu, filmového muzikálu či pohádky v českém jazyce
III. Kategorie: píseň od Adrew Lloyd Webbera – v českém či anglickém jazyce
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Vybrané hudební podklady k soutěžním skladbám uvedené v přihlášce soutěžící zašlou
do 17.11.2019 na email: info@musicaltheatre-competitionprague.com. Každá píseň musí
být v délce do 3 minut. Zaplatí registrační poplatek pro semifinálové kolo 450 Kč.
3. kolo - finále
Ve finálovém kole soutěžící předvedou jednu libovolnou píseň z muzikálu, filmového
muzikálu nebo pohádky. Druhou povinnou píseň vyberou soutěžící ze seznamu
finálových písní v příloze. Tuto píseň soutěžící předvedou jako plnohodnotný muzikálový
výstup ozvučený mikroportem, s taneční company a choreografií. Nácvik s taneční
company proběhne během prosince a ledna dle rozpisu, který od nás finalisté obdrží.
Podklad k finálové písni zajistí a finalistům zašle produkce soutěže.
Do 17.11.2019 postupující finalisté zašlou podklad ke své libovolné finálové skladbě a
zároveň sdělí produkci, kterou skladbu volí ze seznamu povinných písní. Vše zašlou na
email: info@musicaltheatre-competitionprague.com. Zaplatí registrační poplatek pro
finálové kolo 450 Kč.

Další informace
Vyhlášení vítězů proběhne přímo na finálovém večeru po skončení všech soutěžních
výstupů. Soutěžní a registrační poplatky jsou nevratné. Pořadatel nezajišťuje soutěžícím
ubytování. Soutěžící nebude zařazen do soutěže, pokud nebude uhrazen startovní nebo
registrační poplatek v daném termínu. Semifinálové i finálové kolo jsou veřejné. Porota
může kdykoliv přerušit výstup soutěžícího. Soutěžící může použít svůj hudební nástroj
(vlastní korepetitor nebo vlastní doprovod) místo hudebního podkladu Mp3 s výjimkou
povinné písně pro finálový večer. K dispozici bude klavír. Jiný hudební nástroj si obstará
soutěžící sám. Pořadatel má právo kdykoliv upravit pravidla a termíny (časové
harmonogramy) během soutěže. Proti rozhodnutí poroty se nedá odvolat.
Platební údaje
Číslo účtu: 2800446288/5500
Variabilní symbol: osobní číslo soutěžícího přidělené po zaslání přihlášky.
Do poznámky uveďte jméno soutěžícího.

MUSICAL THEATRE COMPETITION PRAGUE

