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ročník 2022
INFORMACE
PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO NADĚJNÉ MLADÉ TALENTY VE VĚKU 13-26 LET.

1. REGISTRACE
Registrace do soutěže je zcela zdarma a můžete ji provést na:
https://www.beskydskyslavik.cz v sekci PŘIHLÁŠKA

2. CASTINGY
Castingy proběhnou dva, přičemž soutěžící si při registraci do soutěže vybere jeden ze dvou nabízených
termínů:
• 08.10.2022 – Klub Parník, Sokolská tř. 175/26, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Průběh castingu:
▪ 14:00-14:30 Prezence soutěžících (výjimky po domluvě – beskydskyslavik@gmail.com)
▪ 14:30-17:00 Vystoupení soutěžících před porotou (pořadí není určeno)
•

05.11.2022 – Nová scéna Vlast, Hlavní tř. 112, Frýdek-Místek
Průběh castingu:
• 10:30-11:00
Prezence soutěžících (výjimky po domluvě – beskydskyslavik@gmail.com)
• 11:00-13:30
Vystoupení soutěžících před porotou (pořadí není určeno)

Na vystoupení před porotou si připraví soutěžící jednu píseň v českém či jiném jazyce (mohou být
však porotou požádáni o další).
Na místě bohužel nebudou k dispozici žádné hudební nástroje, jsou ale povoleny vlastní (např.
kytara). Hudební podklady nejsou povoleny.
Místnost, ve které budou castingy probíhat, bude pro veřejnost a doprovody uzavřena (netýká
se doprovodů na hudební nástroj).

3. POSTUP DO FINÁLE
Po proběhnutí obou castingů porota vybere finalisty (předpokládaný počet je 10). Ti budou
následně zveřejněni a kontaktováni o postupu.
Vybraní soutěžící si pro finálový večer vyberou 3 písně (1 českou, 1 rychlou, 1 pomalou), které
by chtěli zpívat. Každému soutěžícímu z těchto tří písní porota předem určí jednu pro finále
(porota vybírá písně do programu tak, aby byl zajímavý, tudíž změny poté nejsou možné).

4. FINÁLOVÝ VEČER
Finálový večer proběhne 26.11.2022 v Nové scéně Vlast ve Frýdku-Místku (Hlavní tř. 112, FrýdekMístek). Dopoledne a odpoledne budou probíhat generální zkoušky s porotou (čas bude ještě
upřesněn). Od 16:00 bude program pro veřejnost, při němž zazpívají všichni finalisté. Diváci nebudou
ochuzeni ani o doprovodný program. Na závěr bude vybrán vítěz soutěže, který obdrží hodnotné
ceny.
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5. CENY
1. místo
• Alza dárková karta – v hodnotě 10.000,- Kč
• 2x vstupenka FM City Fest 2023
• doplněk BeWooden
• hodinky PRIM
• dárková karta do OC Frýda
2. místo
• Alza dárková karta – v hodnotě 5.000,- Kč
• 2x vstupenka FM City Fest 2023
• doplněk BeWooden
• hodinky PRIM
• dárková karta do OC Frýda
3. místo
• 2x vstupenka FM City Fest 2023
• doplněk BeWooden
• hodinky PRIM
• dárková karta do OC Frýda

6. SPONZOŘI
Tato soutěž by samozřejmě nemohla probíhat bez sponzorů, kterým tímto děkujeme!

Případné změny vyhrazeny.
Těšíme se na Vás!
TÝM BESKYDSKÉHO SLAVÍKA.

