
XV Festiwal Młodych Gwiazd Piosenki „Solo – Tutti 2017”  
                                                                           
Organizator: Fundacja Estradowej Twórczości Dzieci i Młodzieży „EDA Art” z siedzibą w Bydgoszczy. 
Termin i miejsce: 28-29.10.2017, Bydgoszcz (pierwszy dzień hotel „Brda”, drugi dzień Pałac Młodzieży). 

Formuła: Festiwal obejmuje eliminacje strefowe, konkursy główne, konsultacje wokalne, koncerty.                           

I. KATEGORIE FORMALNE I  WIEKOWE 
1.W Festiwalu mogą wziąć udział młodzi wykonawcy piosenki z Polski i zagranicy, soliści i zespoły wokalne od duetu  
   do oktetu włącznie w kategorii śpiew rozrywkowy.  Artyści występują w kategoriach wiekowych: 

    7 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 21 lat 
    Nie ma podziału na solistów i zespoły. Zawsze też decyduje rok urodzenia. 
    Członkowie jednego zespołu nie mogą wchodzić w skład innego zespołu, a tylko jeden z nich może wystąpić  

    w kategorii solistów. Ponadto nie stosuje się tzw. wieku średniego. 

II. REPERTUAR  
1.Wykonawcy do eliminacji strefowych przygotowują jedną piosenkę z ogólnie dostępnego repertuaru  o dowolnym    

    charakterze i czasie trwania maksymalnie do 3`40 (w przypadku przekroczenia tego czasu jury może zdecydować 

    o zakończeniu występu). 

2.Piosenka może być wykonywana przy półplaybacku nagranym na CD lub pendrive w formacie wav (należy mieć  
   jeden i drugi nośnik) albo przy akompaniamencie własnym jednego instrumentu (klawisz lub gitara). 

3.W przypadku zespołów wokalnych półplayback nie może mieć wgranych chórków. 

4.Zaleca się wybór do Festiwalu piosenek o nowoczesnych aranżacjach i przebojowym charakterze, a także  
   dopasowanych do wieku i możliwości wokalnych wykonawców. 

5.Zgłoszonej piosenki nie można zmienić pod żadnym pozorem na inną na kolejnych etapach Festiwalu 

6.Zakwalifikowani wykonawcy do etapu finałowego przygotowują dodatkowo wyznaczone piosenki z płyty „Staw”. 

III. OCENA I NAGRODY 
1.Wykonawcy za każdym razem oceniani będą przez profesjonalne jury zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami w tym  

    względzie. 

2.Najlepsi wykonawcy w swoich kategoriach otrzymają Złote, Srebrne lub Brązowe Łuki Łuczniczki oraz Złote, Srebrne  
   lub Brązowe Strzały Łuczniczki jako odnośniki I, II lub III miejsca, a także wyróżnień. 

3.Najbardziej wyróżniającemu się poziomem artystycznym wykonawcy w danej kategorii formalnej przyznane zostanie  

   Grand Prix w formie finansowej i statuetki Łuczniczki.  

IV. ZASADY KWALIFIKACJI I WARUNKI UDZIAŁU 
1. Festiwal poprzedzą eliminacje strefowe wg planu podanego w innym miejscu. Dopuszcza się także kwalifikacje  

   „demo”, które traktowane będą podobnie, jak eliminacje strefowe. 

2. Z eliminacji strefowych do udziału w etapie głównym Festiwalu będzie kwalifikowanych po trzech wykonawców  
    z każdej kategorii. Będą też wyróżnienia, które ostatecznie mogą dać kwalifikację. 

3. Wykonawcy równolegle ze zgłoszeniem wnoszą na konto organizatora opłatę kwalifikacyjną w wysokości 30 zł 
    (kwalifikacje strefowe) albo 50 zł (kwalifikacje „demo”).      
     W jej ramach każdy z nich otrzyma płytę „Kochać świat” z 11 premierowymi piosenkami i półplaybackami do nich. 

4. Zgłoszenia do udziału w kwalifikacjach należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2017 na adres     

    festiwal@solo-tutti.pl  (nie można ich kierować do miejsc eliminacji strefowych). 

5. Wykonawcy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu oraz osoby im towarzyszące będą zobowiązani do wniesienia 

    opłaty festiwalowej, której wysokość podana zostanie po zakończeniu kwalifikacji. Jej wysokość zależeć będzie 

    od programu Festiwalu i składu jury. 
6. W ramach opłaty festiwalowej wykonawcy i osoby towarzyszące otrzymają materiały festiwalowe oraz będą mogli  

    wziąć udział w konsultacjach wokalnych, imprezach towarzyszących i koncercie gwiazdy Festiwalu. 

7. Noclegi ze śniadaniem uczestnicy rezerwują i opłacają w hotelu „Brda” na hasło „Solo – Tutti 2017” (udzielony będzie        
    rabat, także na obiad i kolację). Może to mieć miejsce za pośrednictwem organizatora. 

V.WAGI KOŃCOWE 
1. Organizator utworzy listę rezerwową, na której znajdą sie wyróżnieni wykonawcy z elimnacji strefowych. 

    W przypadku rezygnacji z udziału w Festiwalu któregoś z wcześniej zakwalifikowanych wykonawców będą  
    w  ich miejsce zapraszani wykonawcy z listy rezerwowej. 

2. Część konkursowa Festiwalu odbywać będzie się  w bydgoskim hotelu „Brda” (ul. Dworcowa  94), natomiast koncert  

    Laureatów i koncert gwiazdy Festiwalu w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży (ul. Jagiellońska 27). 
3. Organizator może zaprosić wybranych wykonawców z pominięciem eliminacji, ale z zachowaniem wszystkich innych  

    warunków.  

4. Organizator w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w Regulaminie Festiwalu i jego programie. 

Kontakt z organizatorem:Tel. 0-661 833 700 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00), e-mail:  
Konto dla wpłat festiwalowych: Fundacja Estradowej Twórczości Dzieci i Młodzieży „EDA Art“,   

ul. Ku Wiatrakom 19/13, 85-856 Bydgoszcz 

Nr 91 2490 0005 0000 4530 9767 2982 

Formularz zgłoszenia i plan eliminacji znajdują się na festiwalowej stronie: www.solo-tutti.pl  


