Jak zgłosić się do udziału w Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej FUMA-Zielona Góra 2020 ? Przeczytaj regulamin i zobacz instrukcję
poniżej.
1. Po pierwsze: należy posiadać (każdy uczestnik lub zespół) swój kod z płyty Młodzi
Artyści Śpiewają 2020.
Płyty CD/mp3 dostępne są tutaj:
https://sklep.mlodziartysci.eu/
2. Po drugie: należy wysłać kartę zgłoszenia - wypełnia ją osoba pełnoletnia (rodzic,
opiekun, lub pełnoletni uczestnik)
Formularz karty zgłoszenia na festiwal dostępny jest na stronie:
https://mlodziartysci.eu/formularz-zgloszenia/
3. Po trzecie: nagrać (chyba że już macie nagrane ;) dwa filmy demo video z Waszym
wykonaniem na żywo dwóch polskich piosenek
Jedną piosenkę z repertuaru Fundacji Młodzi Artyści
https://mlodziartysci.eu/plyty-z-piosenkami-i-podkladami/
Drugą piosenkę dowolną - w języku polskim
Nagranie może być zrobione w dowolnym miejscu - w domu, na koncercie, w szkole itp.
4. Po czwarte: umieścić Wasze dwa filmy demo na serwisie (youtube, vimeo itp.)
Filmy nie muszą być dostępne publicznie, ale ustawcie opcję żeby osoba której
przekażecie linki mogła je obejrzeć.
Jak to sprawdzić ? Przekażcie linki do obu filmów koleżance/koledze/komuś bliskiemu aby
bez logowania na Wasze konto uruchomił je na swoim smartfonie/komputerze.
Jeśli będzie mogła/mógł je obejrzeć to znaczy że gdy wyślecie do nas linki - to Rada
Artystyczna Festiwalu też będzie mogła je obejrzeć. To bardzo ważne bo tylko tak
będziemy mogli Was docenić.
5. Po piąte: przygotujcie kilka Waszych zdjęć (pliki jpg) oraz krótką notkę o sobie (plik
txt lub doc)
Pliki ze zdjęciami oraz notką nazwijcie Waszym imieniem i nazwiskiem
6. Po szóste: wyślijcie linki do obu filmów demo, zdjęcia oraz notkę o sobie na nasz
adres email: fundacja@mlodziartysci.eu
Koniecznie wpisując: imię i nazwisko uczestnika, tytuły i autorów obu piosenek, email i
tel. do kontaktu (które wcześniej wpisaliście w zgłoszeniu)
Przykładowy email z linkami do filmów demo video oraz :
Do: fundacja@mlodziartysci.eu
Temat: Jan Kowalski-linki do demo video, foto oraz notka-zgłoszenie do Ogólnopolskiego
Festiwalu FUMA-Zielona Góra 2020

Treść wiadomości:
Jan Kowalski - piosenka 1,

"Dobrego dnia" - muz. Krzysztof Mroziński, sł. Ewa Andrzejewska
link do video:
https://www.youtube.com/watch?v=syZs2paMAbo&list=PLNIChjqDVJtOtR37wnAk8Y
9EqHn1BYDHY&index=5&t=1s
Jan Kowalski - piosenka 2
"Muza muzyka" - muz. Krzysztof Mroziński, sł. Ewa Andrzejewska
link do video:
https://www.youtube.com/watch?v=HwANlpAk6-E
Załączam pliki ze zdjęciami oraz notkę o sobie.
Dane do kontaktu z uczestnikiem (pełnoletnim opiekunem):
email: .......................
tel.kom. .............................

Jeśli będziecie mieć pytania dotyczące zgłoszeń, piszcie do nas na adres:
fundacja@mlodziartysci.eu, lub dzwońcie pod nr.tel. 661954325

