
AVD]TORIJ PORTOROZ - PORTOROSE

OBJAVUA
JAVNI RAZPIS ZA UDETEZBO NA

37. FESTIVATU MELODIJE MORJA IN SONCA 2017

Na 37. festlvalu Melodije morja in sonca 2017 bo predstavl.ienih 14 skladb, od tega 7 (sedem) ali vec
izbranih iz razpisa (izbira slrokovna komisija) in 7 (sedem) ali manj vabljenih avtorjev ali izvajalcev, ki jih
izbere 0rganizacijski odbor festivala.

Pogoji:

L Na javni razpis se lahko prijavijo vsi avtoqi (glasbe, besedila in priredbe) in izvajalci, ki izpolnjujejo v
tem razpisu dolodene pogoje.

2. 37. festival Melodije morja in sonca bo 8. juhla 2017 ob 21.00 uri v Amfiteatru Avditorija PortoroZ-
Portorose in bo neposredno predvajan na TV Slovenija.

3. Avtorji lahko prijavijo najved dve avtorski deli (skladba, besedilo in aranZma).
4. Skladba .ie lahko dolga najvec Stiri (4) minute in mora biti v slovenskem oziroma italijanskem jeziku.

5. Na odru lahko nastopi najved 7 izvajalcev.
6. Nastopajoci izvajajo skladbo v Zivo ob spremljavi MMS banda (spremljevalna skupina).
7, Vsi izvajalci morajo do 7. juli.ia dopolniti na.imanj 16 let.

8. Vsi prijavite{i in povabljeni avtorji ali izvajalci morajo poslati:

a) tonski zapis (demo posnetek: glasba in vokal) skladbe izkljudno na zgo5denki;
b) en (1)izvod notnega zapisa skladbe;
c) Sest (6) izvodov besedila skladbe;
d) fotografijo izvajalca (v tiskani in elekkonski obliki v formatu jpg) ;

e) kratek Zivljeniepis izvajalca s predstavituenim besedilom (v tiskani in elekkonski obliki v
Wordovem dokumentu);
naslov in telefonsko Stevilko ter elektronski naslov osebe za stik;
naslov morebitneg a zaloinika;
podpisano soglasje a(orjev, izvajalcev in morebitnega zaloinika, da lahko organizator
posname pesem na fonogram, in soglasje, da se pesem brez pladila honorarja lahko uvrsti
na morebitni fonogram, ali videogram s skladbami s Festivala, ali kompilacijski fonogram, ali
videogram s pesmimi s predhodnih festivalov;
podpisano iz.iavo avtoriev glasbe in besedila, s katero le{i zagotavljajo, da gre za njihovo
izvirno delo ter da v zvezi s tem spreimejo vso moralno in materialno odgovornost za
morebitne zahtevke tretjih oseb in Skodo, ki bijo v zvezi s tem utrpel organizator festivala;
podpisano izjavo, s katero avtorji in izvajalci ter morebitni zaloinik zagotavljajo, da pesem in
posnelek njene izvedbe nista bila 5e nikoli jawro predvalana ali objavljena v kakrSni koli
obliki.

lzjave iz alinej 8 h do I j morajo biti izpolnjene na obrazcu organizatorja (izjavi), ki ie sestavni del
razpisa tako v oisni kot elekkonski obliki. Gradivo iz alinej I b do 8 g pa je potrebno posredovati
tudi v elektronski obliki, bodisi na CD-ju, bodisi na USB mediju.
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9. Vse prijave morajo prispeti na naslov:

Avditorii Portoroz - Portorose

Sendna pot 8 A, 6320 PortoroZ

s pripisom >Za Javni razpis 37. festival MMS<

Upoitevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na omenieni naslov in z vsemi zahtevanimi
prilogami prispele do 18. 4. 2017 do 14. ure.

Poslani material bodo pri.iavitelji, ki ne bodo zbrani za sodelovanje na festivalu, lahko prevzeli na

sedeZu Avditorija PortoroZ - Portorose, Sendna pot 8 A, 6320 PortoroZ, v 3Gih dneh po javni

objavi odloditve skokovne komisUe za izbor.

10. Prispele prilave bo ocenjevala strokovna komisla, ki jo imenuje Avditoril Portoro2 - Portorose in

RTV Sloveni.ia ob soglasju organizacijskega odbora festivala.

1 1. Strokovna komisija za izbor izmed prijavljenih skladb izbere:

a) najmanj 7 (sedem) najustreznej5ih skladb, ki bodo izvedene na 37. festivalu Melodije morja in

sonca 2017,

b) 3 (tri) rezervne skladbe, ki lahko sodelujeio na 37. festivalu Melodile morja in sonca 2017 v
primeru diskvaliflkacije ali odpovedi ene, dveh oziroma treh izmed'14-ih izbranih skladb.

12. Prijavitelji bodo o odloiitvi strokovne komisi.je za izbor obve5deni po 25.4.2017, izbrana dela pa

bodo objav[ena na internetnih straneh organizatorjev. Zreb vrstnega reda nastopa bo predvidoma

18. 5.2017 .

13. Oba kon6na posnetka: kondni posnetek za izdaio fonograma pri ZKP in posnelek v skladu s

specifikacijo za Zivo izvedbo na festivalu (specifikaciia ie priloga 1 razpisu) bodo prijavitelji skladb, ki

bodo zbrane za sodelovanje na 37. festivalu Melodije moria in sonca 2017, morali dostaviti do 22. 5.

2017 zaradi izdelave festivalskega CD-ja.

14. Javni razpis velja od dneva objave na spletnih straneh organizatorjev do vkliudno 18. 4.2017 .

15. Na 37. festivalu Melodije morja in sonca 2017 bodo podeljene naslednje nagrade:

Velika nagrada MMS 2017

Nagrade strokovne 2irije za: - glasbo

- besedilo

- interpretacijovokalnegasolista

- in nagrada Danila Koclandica (za obetavnega izvajalca

oziroma avtorja).
16. Organizator nastopajodim in avtorjem ne krile dejanskih stro5kov, nastalih ob snemanju javnih in

izbranih skladb ter dejanskih stroskov avtorjev in izvajalcev za sodelovanje na vajah, promocijskem

programu in prireditvi 37. festivala Melodije morja in sonca 2017. Organizator bo izpladal
prijaviteljem skladb, ki bodo izbrane za sodelovanje na 37. festivalu Melodije morja in sonca 2017,

odmeno v vi5ini 400,00 EUR bruto na prijavitelja.

17. 0rganizator si pridriuje pravico spremeniti razpisne pogoje.

PortoroZ, 3. marec 2017

Avditorij Portoro2 - Portorose

Dragica Petrovii, univ. dipl. TV
in film. prqducentka
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