KYTAROVÁ SOUTĚŽ SAI – Kytara napříč žánry
Svaz autorů a interpretů (www.sai.cz)

vyhlašuje v roce 2013 soutěž určenou pro hráče na

akustickou kytaru, a to v oblasti všech hudebních žánrů kromě klasické hudby. Na území ČR je
mnoho talentovaných hráčů na akustickou kytaru, kteří do této doby neměli možnost prezentovat
svoje kytarové umění v rámci soutěže. Akce realizována SAI ve spolupráci s festivalem Kytara
napříč žánry, nakladatelstvím Muzikus a firmou Kytary.cz, je příležitostí pro všechny kytaristy
bez ohledu na věk či vzdělání.
Soutěž je určena výhradně pro hráče na sólovou akustickou kytaru, kteří hrají vlastní hudbu nebo
úpravy hudby již existující, ne však písničky. Účastníci mohou hrát prsty i různými druhy trsátek
na kovové i nylonové struny.

Kritéria soutěže
1) Žánry hudby – účastníci mohou hrát skladby jakéhokoliv žánru kromě hudby klasické.
2) Výběr hudby – záleží jen na účastníkovi. Soutěžící by měl mít připravené alespoň tři skladby
pro celou soutěž v rozdílných tempech (pomalé, střední a rychlé).
3) Typy kytary – účastníci mohou hrát na jakékoliv akustické kytary.
4) Věk účastníků – věk nerozhoduje.

Průběh soutěže
1) Přihlášení do soutěže na www.muzikus.cz
a) Pokud není hudebník registrovaný www.muzikus.cz, zaregistruje se dle pokynů u přihlášení
- na webu vpravo
b) Ve svém profilu (objeví se po přihlášení) přidá nový profil na odstavci "kapela" (interpret)
c) Zájemce vyplní požadované údaje a nahrávku pak jedním kliknutím přihlásí v odstavci
"soutěže kapel".
d) Zájemce o soutěž nahraje jednu skladbu např. ve formátu MP3. Nahrávky nesmí být sestříhané.
Uzávěrka přihlášek je 31.8.2013.
Odborná porota vybere ze zaslaných a řádně přihlášených nahrávek 10 semifinalistů.

2) Semifinále
a) Pro semifinále si vybraní hudebníci připraví dvě skladby různého charakteru v rozdílných
tempech.
2) Semifinále proběhne na hudebním veletrhu „For Music“ v Letňanech dne 4. 10. 2013
dopoledne u vstupní haly 2.
3) Odborná porota sestavená z pěti profesionálních hudebníků, vybere 5 postupujících do finále.
4) Všichni finalisté vystoupí nesoutěžně odpoledne ve stejný den na koncertě hudebního veletrhu
„For Music“. Soutěžící mohou zahrát stejné dvě skladby jako v semifinále.
3) Finále
Ve finále zahrají postupující tři libovolné skladby různého charakteru v rozdílných tempech.
Mohou to být i skladby ze semifinále a jedna skladba nová.
Finále proběhne dne 31.10. 2013 v 19:30 v koncertní síni Atrium, Praha 3, Čajkovského 12.
Porota určí z pěti finalistů vítěze, 2. a 3. místo.
Při koncertním vystoupení finalistů budou mít diváci možnost vybrat svého favorita a ten získá
cenu diváků.
Na závěr finále vystoupí speciální host .

Ceny
Vystoupení 3 vítězů soutěže na nejbližších ročnících festivalu „Kytara napříč žánry“ a na Portě za
honorář 2 500,- Kč. Vítěz získá možnost vystoupit na obou festivalech, druhý a třetí v pořadí na
KNŽ. Natočení rozhovoru ve spřáteleném rádiu, které se bude podílet na propagaci soutěže,
rozhovor pro Muzikus a internetový portýr.
Dárkové poukazy na nákup zboží od společnosti „Kytary.cz“. Dárky od Svazu autorů a
interpretů .

Případné dotazy e-mailem :
standa.barek@volny.cz

