Konkurss “Gibson’s got talent”

Organizētāji




A&T trade music
Gibson Brands, Inc.
Atbalsta Ģitārspēle.lv

Norises vieta un laiks






A&T trade mūzikas instrumentu veikals, Aleksandra Čaka iela 118, Rīga.
Konkurss norisinās no 2016.gada 8.decembra līdz 2017.gada 4.februārim.
Atlases kārta: 08.12.2016. - 08.01.2017.
Pusfināli: 18.01., 20.01., 25.01. un 27.01; plkst. 17:00 – 20:00.
Fināls: 04.02. no plkst. 12:00

Galvenās balvas




1.vieta: Gibson Les Paul '50s Tribute 2016 T (satin vintage sunburst) elektriskā ģitāra
2.vieta: MESA/Boogie Flux-Drive ģitāras pedālis
3.vieta: Dāvanu karte ģitāras apkopei 50.00 EUR vērtībā no Ģitārspēle.lv

Prasības konkursa dalībniekiem



Piedalīties var ikviens vecumā līdz 30 gadiem, ar savu personīgo elektrisko ģitāru.
Konkursa pusfinālos un finālā jāuzstājas kā solo ģitāristam, bez pavadošās grupas.

Konkursa norise





Konkurss norisinās trīs kārtās: 1. – atlase, 2. – pusfināls, 3. – fināls.
Žūrijas vērtē pēc šādiem kritērijiem, punktos no 1 līdz 5:
o Tehniskās spējas
o Spēles izjūta („feel”)
o Sevis pasniegšana uz skatuves (showmanship)
1. kārta - atlase:
o No 08.12.2016. līdz 08.01.2017. dalībnieki iesūta 30 sekunžu garu pieteikuma
video, kurā spēlē elektrisko ģitāru. Dalībniekiem jānorāda arī vārds, uzvārds,
vecums, kā arī jāpievieno sava bilde. Pieteikumi jāsūta uz info@attrade.lv.
o No visiem pieteikumiem tiek izvēlēti 16 cilvēki, kuri piedalās pusfinālā.





2.kārta – pusfināls:
o Norisinās 4 pusfināli šādos laikos: 18.01., 20.01., 25.01. un 27.01; plkst. 17:00
– 20:00.
o Katrā pusfinālā uzstājas 4 dalībnieki
o Dalībnieki izpilda kompozīciju pēc izvēles. Kompozīcija drīkst būt gan
pašsacerēta, gan kaverversija, tā nedrīkst būt garāka par 3 minūtēm.
o Dalībnieki pēc izvēles spēlē pa virsu vienam no jam track (rock vai jazz/blues),
kuru nedēļu pirms pusfināla dalībniekiem nosūta organizētāji.
o Žūrija no pusfināla izvēlas 4 dalībniekus, kuri dodas uz 3. kārtu
o Pēc žūrijas izvēles, vēl 4 dalībniekus izvēlas klātesošie (par žūrijas izvēlēto
dalībnieku vairs balsot nedrīkst)
3.kārta – fināls:
o Fināls norisinās 04.02. no plkst. 12:00
o Dalībnieki tiek nejauši sadalīti pa pāriem
o Katrs pāris sacenšas duelī uz skatuves, spēlējot uz nejauši izvēlēta jam-track
(tonalitāte tiek paziņota pirms dueļa).
o Viens dalībnieks spēlē ritmu, otrs - solo, pēc komandas abi mainās (katrs
dalībnieks spēlē ritma un solo daļu 2 reizes)
o No katra dueļa žūrija izvēlas vienu, kurš dodas uz lielo finālu
o Lielajā finālā žūrija lemj par 1. un 2. vietu
o Skatītāju balsošanā tiek noteikta 3.vieta

Papildus informācija



Pusfinālos un finālā ģitāras pastiprinātājus var nodrošināt “A&T trade” (no klāsta, kas
attiecīgajā brīdī būs pieejams).
Pusfināli un fināls tiek filmēti.

Galvenā balva: Gibson Les Paul '50s Tribute 2016 T (satin vintage sunburst) elektriskā ģitāra:

