Bērnu un jauniešu talantu festivāls

Pasākumu organizē:
biedrība “Talantu aģentūra “KALEIDOSKOPS”
Reģistrācijas Nr. 40008289626

FESTIVĀLA NOLIKUMS:
1. Festivālā piedalās bērni vecumā no 5 – 15 gadi(ieskaitot), kuri ir pārliecināti, ka
var uzstāties uz lielās skatuves demonstrējot savu talantu.
2. Festivāla talants ar ko dalībnieks piedalās finālā:
dziesma, deja, instrumenta spēle. Varbūt vēl ir kas tāds, ar ko Jūs varat mūs
pārsteigt…?
3. Festivāla mērķis: iepazīstināt sabiedrību ar jaunajiem talantīgajiem bērniem, kuri
turpmāk var piedalītos starptautiskajos un vietējos talantu projektos un
konkursos. Pilnveidot jauno dalībnieku skatuves kultūru un uzstāšanās pieredzi.
Dziesmām un instrumenta spēlei jāatbilst izpildītāja vecumam un izpildījuma spējām.

4. Festivāla darba process norisinās pēc noteikta darba plāna, 3 tikšanās reizēs
26.10.2019.; 09.11.2019. ; festivāla noslēgums - 23.11.2019.) Darba programmu
uz noteiktajiem datumiem , dalībnieki saņem pēc to apstiprināšanas projektā.
5. Festivāla dalībniekiem tiek nosūtīts uz e pastu: dziesmas vārdi un notis projekta
kop-dziesmai, ko dalībnieki izpildīs projekta noslēgumā. Lūgums vārdus dziesmai
mācīties no galvas un iespēju robežās dziedāt. Katra tikšanās reizē, dalībniekiem
būs mēģinājumi ar skolotāju no mūzikas studijas “Sanctus”. Dziesmu tekstam
jābūt līdzi uz mēģinājumiem.
6. Festivāla dalībnieki pēc apstiprināšanas projektā sagatavo mājas darbu –
dalībnieka video vizītkarte.
Vizītkartes formāts: Video formāts, (līdz 30 sekundes)
Vizītkarte iesākas ar sasveicināšanos( vārds, vecums, no kurienes, mana bērnības
mīļākā rotaļlieta.(īss stāstījums)
Stāsts par savu rotaļlietu ( Kas dāvināja, kāpēc man tā tik tuva un mīļa utt…)
Video drīkst filmēt ar telefonu.
Video vizītkartes iesniegšanas termiņš līdz 15.10.2019.plkst.22.00, faila veidā
atsūtot uz e-pastu vai ievietot failiem.lv
E-pasta adrese: guntis.jaunzems@gmail.com Pēc iesniegtajiem video, projekta
žūrija izvērtēs iesniegtos darbus un izvēlēsies 3 labākos. Labākajiem specbalvas
no projekta organizatoriem. Labāko apbalvošana noslēguma pasākumā.
7. Festivāla galvenais priekšnesums-talants. Talanta priekšnesums nedrīkst būt
garāks kā 3 minūtes. Talants tiek prezentēts noslēguma pasākumā.
8. Dalībniekiem papildus jāsagatavo 2 speciālie tērpi :
Uz interviju : street style”
Uz noslēguma pasākumu: meitenēm- “vakarkleita” ;
zēniem- “Tumšs uzvalks”
9. Dalībnieku matu sakārtojums (frizūras) tiek pieskaņots atbilstoši pasākumam un
tērpam.
10. Dalībniekiem rotas lietas( bižutērija vai juvelierizstrādājumi ) pasākuma laikā
netiek izmantoti, izņemot ja tas nepieciešams talanta priekšnesumā.

11. Talantu tērps tiek piemeklēts atbilstoši tā izpildījumam.
12. Dalībnieks, ja uzstājas ar dziesmu, vai citu izpildījumu kur nepieciešams mūzikas
pavadījums , iesniedz ar zibatmiņu palīdzību (USB) fonogrammu ar vai bez
vārdiem.
13. Dalībnieki apņemas ievērot prasības, kurus nosaka katras tikšanas reizes
noteikumi. Mēģinājumos, komunikācija ar festivāla organizatoriem un pasākumu
vietās ievērot ētikas un pieklājības normas.
14. Žūrijas vērtējums festivāla ietvaros nav apstrīdams. Festivāla dalībnieki nediskutē
ar festivāla žūriju par vērtējumiem, kā arī neizsaka savus viedokļus. Žūrijas
locekļu vērtējums ir aizklāts balsojums pēc noteiktās punktu sistēmas.
15. Žūrija patstāvīgi pieņem lēmumu, kā novērtēt katru dalībnieku. Dalībnieku
vērtējums tiek izvērtēts sekojoši:
Video vizītkarte - 20 punkti
intervija ar žūriju, street style tērps – 20 punkti
“Modes skate” ( personība, atbilstība tēlam un prasme “iznest” uz skatuves
savu tēlu u.c. noteiktie kritēriji) – 30 punkti
Talants – 50 punkti
16. Dalībnieks, kurš projekta ietvaros ir saņēmis maksimāli lielāko punktu skaitu tiek
titulēts “Talants 2019”.
17. Papildus tiek apbalvoti 3 labākās idejas video vizītkartes dalībnieki,
18. Pēc punktu skaita un žūrijas vērtējuma tiek noteikti, īpaši izcelti un apbalvoti vēl
7 tituli. (piemēram TV Star, TOP Model).
Galvenā balva – “Talants 2019” ielūgums, lai piedalītos kādā starptautiskajā
festivālā 2020. gadā, ka arī citas dāvanas kas pienākas kā festivāla
dalībniekam.
19. Katrs festivāla dalībnieks projekta noslēguma pasākumā saņem balvas no
festivāla organizatora, goda lentas.
20. Vecāki ( vai citi bērnu aizbildņi) uzņemas pilnu atbildību par savu pieteikto
festivāla dalībnieku, projekta ietvaros.
21. Visi festivāla dalībnieki tiek fotografēti un filmēti. Vecāki vai bērnu likumiskie
pārstāvji paraksta apliecinājumu, ka foto un video var tikt izvietoti presē, TV, un
interneta vietnēs.
22. Uz katru noteikto tikšanas reizi, dalībnieks ierodas 15 min pirms noteiktā laika, lai
neizkavētu mēģinājumus un citas aktivitātes.
23. Pēc dalības maksas apmaksas, ja dalībnieks atsakās piedalīties projektā, tad
samaksa netiek atmaksāta.
24. Dalībniekiem ievērot iekšējās kārtības noteikumus, par kuriem tie tiks informēti
katrā no pasākuma vietām.
25. Festivāla organizatoriem ir tiesības papildināt nolikumu pasākumu norises dienās
un balsošanas laikā. Visas nepieciešamās izmaiņas, ja tas ietekmē dalībnieka
uzstāšanos, tiek saskaņotas ar vecākiem vai likumiskajiem aizbildņiem.
26. Visu pasākumu laiku, muzikālajās nodarbībās ar mums kopā būs, mūzikas studijas
SANCTUS vokālās nodarbības pedagoģe Kristīne.

PIETEIKUMS un DALĪBAS MAKSA:
Lai piedalītos projektā jāiesniedz personīgi vai elektroniski “dalībnieka anketa” līdz
01.10.2019.
Uz pirmo tikšanās reizi jābūt līdzi dalībnieka portreta foto A5 formātā.
*Dalības maksa projektā EUR 40.Dalības maksa tiek apmaksāta pārskaitījuma veidā , kad dalībnieks saņēmis ielūgumu
piedalīties projektā.
Dalības maksā nav iekļauti dalībnieku un pavadošo personu ēdināšanas izdevumi
pasākumu norises dienās un transporta izdevumi, lai nokļūtu uz plānoto pasākumu
norises vietām.

Informācija:
atsūtot SMS(īsziņu) uz tālruņa Nr. 29205014 , TALANTS
Sazināsimies un nosūtīsim dalībnieka anketu,
vai aizpildītu anketu uz norādīto e-pasta adresi.
Paldies.
E-pasts; guntis.jaunzems@gmail.com ; agenturakaleidoskops@gmail.com

Uz tikšanos festivālā!

Projekta laikā skanošās balsis uzmundrinās mūzikas studija:

www.sanctus.lv

