A projekt a Földművelésügyi Minisztérium
támogatásával valósul meg.

FELHÍVÁS
ReBand – muzsikáló lim-lom
koncertezz vendégművészeinkkel

Veletek egy színpadon a Recyclo Band és a Tom & Tengo!
A Gyűjts szelektíven, élj sportosan! – a megoldás Veled kezdődik elnevezésű program keretében, a
Földművelésügyi Minisztérium támogatásával a Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány zenei versenyt hirdet
általános- és középiskolás korú gyermekek számára.
Azok jelentkezését várjuk versenyünkre, akik vállalják, hogy újrahasznált tárgyakból készült hangszerekkel
előadnak egy tetszőlegesen választott zeneszámot. Törekedjetek arra, hogy olyan tárgyakat szólaltassatok meg,
amelyek készítői még véletlenül sem gondoltak arra, hogy egyszer azokból hangszer lesz. Ilyen lehet például az
autófelni, a lefolyócső, a káposztasavanyító hordó, a kidobott kerékpáralkatrészek stb.
Egy-egy csapat létszámát tekintve nincs megkötés.
Táncosok, show elemek alkalmazhatóak.
Bármilyen hangszerrel kiegészíthető a zenekar.
Az előadás hossza minimum 2 perc legyen.
A jelentkezés határideje: 2018. február 16. péntek éjfél
Minden 18. életévét be nem töltött jelentkezőnek felnőtt kísérővel kell érkeznie.
Jelentkezés módja: Az etkezesialap@gmail.com email címre elküldött jelentkezéssel lehet, melyben kérjük
megadni:
Jelentkezők neveit, születési évet
Amennyiben intézményből (iskola) küldik a jelentkezést, az intézmény nevét, címét
A 18. életévét betöltött személy (kísérő) nevét, telefonszámát
A kapcsolattartó nevét, telefonszámát
Mindenki egy korcsoportban versenyez!
Az elkészült zeneműről készült hang file-t az etkezesialap@gmail.com email címre kérjük elküldeni.
A hang file beküldésének határideje: 2018. február 23. péntek éjfél
Figyelem! Csak azok vehetnek részt a versenyen, aki határidőre elküldik jelentkezésüket és azt követően az
elkészült zeneműről szintén határidőre és módon beérkezik a hang file is. Érvényes jelentkezésnek az általunk
visszaigazolt jelentkezés tekinthető.
Zsűri által odaítélt díjak:
A díjazott csapatok egy-egy 15.000 forint értékű sportszercsomagot kapnak.
Koncert, eredményhirdetés, díjátadás helyszíne:
Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér, Kecskemét, Széchenyi sétány 11.
Koncert, eredményhirdetés, díjátadás időpontja:
2018. március 2. péntek 17.00 órától a zeneszámok bemutatásával és értékelésével kezdődik, majd várhatóan
a díjátadás 20.00-kor kezdődik.
Várunk Benneteket szeretettel!
Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány
A pályázattal és a környezetvédelmi programunkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikre készséggel válaszolunk, amennyiben eljuttatják azt
az etkezesialap@gmail.com email címre.

