Dječji festival„RiSONGić“ raspisuje natječaj za sudjelovanje koji će se
održati u Zapadnom trgovačkom centru Rijeka 28.9.2019.
Na festivalu „RiSONGić“ mladi će imati prilike predstaviti svoj
glazbeno-vokalni talent izvodeći skladbe riječke glazbene scene. Pod
tim se podrazumijeva pjesma koju u originalu izvodi glazbenik iz šireg
riječkog područja (PGŽ) ili je pjesma usko vezana uz Rijeku i njeno šire
područje nevezano za glazbeni žanr i starost same pjesme.
Svrha i cilj ovog festivala je okupljanje djece i mladih , pružanje
potpore mladim pjevačkim snagama te poticanje i razvijanje
njihovog glazbenog izražavanja kroz glazbeni opus šireg riječkog
područja.
Festival je natjecateljskog karaktera.
Na festivalu će se natjecati mladi pjevači /pjevačice amateri te se
ovim putem pozivaju svi zainteresirani talentirani pjevači/pjevačice u
dobi od 10 do 16 god. da se prijave na audiciju.
TIJEK POSTUPKA PRIJAVE NA AUDICIJU I KRITERIJI
1. Prijave na audiciju trajati će od 1.5. do 30.8.2019.godine i
obavljaju se on-line prijavom koja se nalazi na web stranici RiSONGića
2. O rasporedu i mjestu dolaska na audiciju kandidati će biti
obavješteni naknadno putem kontakta kojeg su naveli u on-line
prijavi
3. Kandidati pristupaju audiciji pjevajući uz matrice (mp3 ili wav
format) koje osobno donesu, a mogu pripremiti dvije glazbene
izvedbe.
4. Kandidati mogu nastupati kao solo izvođači, duo, trio ili kvartet. Za
ostale mogućnosti potreban je dogovor s organizatorom
5. Kandidat/kandidatkinja na audiciju mora donijeti ispunjeni obrazac
prijave koji će isprintati, a na kojem se ujedno nalazi i suglasnost da
roditelj/skrbnik pristaje da mu dijete sudjeluje na festivalu i koju

mora i potpisati. Bez potpisane suglasnosti roditelja, prijava
kandidata neće biti uvažena.
6. O rezultatima s audicije kandidati/kandidatkinje bit će obavješteni
od strane organizatora
7. Festivalski žiri koji će odlučivati o kandidatima na audiciji sastavljen
je od 3 člana/članice, a ocjenjivat će kandidate na temelju sljedećih
kriterija: vokalna izvedba, ritam, intonacija, scenski pokret i
koreografija, opći dojam izvođača.

