Pravila in pogoji sodelovanja na
glasbenem festivalu Vičstock
Vsi udeleženci, ki pristopajo k festivalu, sprejemajo spodaj navedene
splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se s pristopom k festivalu z njimi
v celoti strinjajo.

Namen glasbenega festivala Vičstock
Organizator: skupina dijakov Gimnazije Vič, združena v Društvo Močvirski tulipan,
samostojno, športno, ustvarjalno in raziskovalno društvo, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana.
Vičstock je tradicionalni glasbeni festival, ki predstavlja idealno odskočno desko za mlade, še
neuveljavljene glasbene skupine, da se preizkusijo na večjem prizorišču in se s tem
predstavijo širši javnosti. S sodelovanjem tako na avdiciji kot kasneje z nastopom na samem
festivalu zasedbe pridobijo kvalitetne izkušnje ter uporabne reference za svoj nadaljnji razvoj
na glasbeni sceni.

Trajanje in potek festivala
Festival Vičstock je razdeljen na dva dela, avdicijo in koncert. Avdicija je nekakšna uvertura v
sam Vičstock. Na njej se vsako leto predstavi 14 skupin, od katerih žirija določi najboljših 5, ki
jim je zagotovljen nastop na velikem odru festivala.
Zbiranje prijav za avdicijo se zaključi 28. 12. 2018, čemur sledi objava prijavljenih skupin na
našo Facebook stran, kjer poteka glasovanje. Po številu všečkov se izbere 2 skupini, ki se na
avdicijo uvrstita neposredno, preostale pa izbere Vičstock ekipa. Izbrane skupine bodo
nastopile na avdiciji, ki bo v začetku marca. Po avdiciji bo sledil izbor finalistov, ki bodo maja
nastopili na odru Vičstocka 2019.

Udeleženci
Festival je posebej namenjen mladim glasbenikom, ki svoje glasbene poti še niso utrdili z
javno uveljavljenostjo. Stroga starostna omejitev ni predpisana, vendar se festival nagiba k
izboru mlajših glasbenih skupin. V primeru, da so člani glasbene skupine mlajši od 18 let,
mora biti oseba, ki jo navedejo kot kontaktna oseba, polnoletna.

Način sodelovanja
Udeleženci glasbenega festivala potrdijo svoje sodelovanje preko spletne strani
http://vicstock.si/ tako, da v pripravljen obrazec izpišejo osebne podatke in potrebne
podatke o glasbeni skupini. K obrazcu je treba priložiti tudi povezavo do demo posnetka
(lahko tudi več), s katerim se bodo predstavili glasovalcem na Facebook strani.

Pogoji za sodelovanje
Pogoj za sodelovanje na festivalu je v celoti izpolnjen in pravočasno poslan zahtevan
obrazec, ki vsebuje primerne priloge. Za sodelovanje morajo udeleženci tudi označiti, da se
strinjajo s »Pravili in pogoji sodelovanja na glasbenem festivalu Vičstock«.

Pravila glede demo posnetkov
Poslani demo posnetki niso določeni z nobenimi specifičnimi pravili, lahko so popolnoma
amaterski, prav tako so lahko skladbe avtorsko delo ali priredbe. Kvaliteta posnetka ne bo
vplivala na izbor. S prilogo ene ali več skladb udeleženci organizatorjem dovoljujejo uporabo
priloženih posnetkov za namen izvedbe dogodka.

Potek izbora sodelujočih
Po zaključnem roku prijav 28. 12. 2018 organizatorji predstavijo skupine na Facebook strani
festivala Vičstock, kjer bo objavljena njihova predstavitvena fotografija skupaj s priloženo
povezavo do skladb. Potem poteka glasovanje. Dve skupini, ki bosta uspeli zbrati največ
všečkov si bosta avtomatsko zagotovili nastop na avdiciji, medtem ko ostale določi
organizacijska skupina Vičstocka.
Na avdiciji je prisotna strokovna komisija, katere naloga je na podlagi kreativnosti, izvirnosti
in celostne podobe izbrati najbolj kvalitetne glasbene skupine, ki bodo maja nastopile na
glavnem odru.

