RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
TELEVIZIJA SLOVENIJA
RAZVEDRILNI PROGRAM
Tel. 01 475 33 09/fax. 01 475 33 10

EMA 2010

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE NA IZBORIH
PREDSTAVNIKA/-CE/-OV RTV SLOVENIJA NA 55.
TEKMOVANJU ZA PESEM EVROVIZIJE 2010

Radiotelevizija Slovenija (Televizija Slovenija, Razvedrilni program)
objavlja javni razpis za sodelovanje na izborih predstavnika/-ce/-ov RTV
Slovenija na 55. tekmovanju za pesem Evrovizije 2010.

POGOJI:
1. Na javni razpis se lahko odzovejo vsi avtorji (glasbe in besedila) in
izvajalci, ki izpolnjujejo v tem razpisu določene pogoje.
2. Skladba je lahko dolga največ tri (3) minute.
3. Na odru lahko nastopi največ šest (6) izvajalcev. Vsi izvajalci morajo do
25.maja 2010 dopolniti najmanj šestnajst (16) let.
4. Avtorji morajo besedila skladb napisati, izvajalci pa odpeti v slovenskem
jeziku

5. Prijavitelji morajo poslati:
•

tonski zapis skladbe izključno na zgoščenki,
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•

•
•
•
•

tonski zapis skladbe mora vsebovati končna posnetka:
- glasba z vsemi vokali,
- glasbena podlaga brez vokalov,
trije (3) izvodi notnega zapisa skladbe,
trije (3) izvodi besedila skladbe,
fotografijo izvajalca,
kratko biografijo izvajalca,

6. Vse prijave morajo prispeti na naslov:
RTV Slovenija – Televizija Slovenija
Razvedrilni program
Za javni razpis “EMA 2010”
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana
7. Prijava mora vsebovati »šifro« (šifra je sestavljena iz največ 8 črk ali
številk ali kombinacija le teh; brez ločil) pod katero se bo vodila v postopku
izbiranja.
Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na omenjeni naslov in z
vsem zahtevanimi prilogami prispele s poštnim žigom ali žigom vložišča
RTV Slovenija, vključno z datumom žiga 14. december 2009

8. Prispele prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje generalni
direktor RTV Slovenija.
9. Poslani material bodo prijavitelji, ki ne bodo izbrani za sodelovanje na EMI
2010, lahko prevzeli v Razvedrilnem programu TVS v 30-tih dneh po javni
objavi odločitev strokovne komisije.
10. Izbor predstavnika/-ce/-ov RTV Slovenija na 55. tekmovanju za Pesem
Evrovizije 2010 bo potekal v dveh delih: kvalifikacijski izbor, poimenovan
EMA 2010: PREDIZBOR in finalni izbor, poimenovan EMA 2010:IZBOR.
Strokovna komisija bo izmed prijavljenih izbrala 14 najustreznejših
skladb, ki bodo javno objavljene na kvalifikacijskem izboru EMA 2010:
PREDIZBOR. RTV Slovenija bo na finalni izbor EMA 2010: IZBOR
povabila do 7 uveljavljenih avtorjev zabavne glasbe iz Slovenije.
RTV Slovenija si pridržuje pravico predhodnega enakovrednega
predvajanja vseh izbranih skladb v promocijske namene prireditve.
Zmagovalna skladba finalnega izbora EMA 2010: IZBOR bo zastopala
RTV Slovenija na 55. tekmovanju za pesem Evrovizije 2010 in bo zapeta
v slovenskem jeziku
Pravilnik izbiranja
predstavnika/-ce/-ov
Evrovizije 2010 in
predstavnika/-ce/-ov

prijavljenih skladb
RTV Slovenija na
načina glasovanja
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ocenjevanja
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na
za

izborih
pesem
izborih
pesem
2

Evrovizije 2010, EMA 2010 je na vpogled v razvedrilnem programu TV
Slovenija in na spletni strani
www.rtvslo.si/razpisi z vso razpisno
dokumentacijo
11. Vsi izvajalci in spremljevalni vokalisti na izborih EMA 2010 pojejo v živo
na posneto instrumentalno glasbeno podlago.
12. Javni razpis velja od dneva objave do vključno 14. decembra 2009.

direktor TV Slovenija
Jože Možina

generalni direktor RTV Slovenija
Anton Guzej
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