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AVDITORIJ PORTOROZ

-

PORTOROSE

OBJAVLJA
JAVNI RAZPIS ZA UDELEZBO NA
39. FESTIVALU MELODIJE MORJA IN SONCA 2019

Na

39 festivalu

Melodr.le morja in sonca 2019 bo predstavljenih 14 sktadb, od tega g (devet)

(izbira strokovna komisija) in

5

(pet) ali manj vabljenih avtorjev ali izvajalcev,

0rganizactjski odbor festivala.

alived izbranih iz razpisa

ti liir izuere oziroma povabi

Pogoji:

1.

Na javni razpis se lahko prijavljo vsi avtorji (glasbe, besedila in priredbe) in izvajalci,
ki izpolniu.iejo v tem

razpisu dolodene pogoje.

2.

39. festival Melodije morja in sonca bo

6.

julija 2019 ob 21.00 uri v Amfiteatru Avditorija portoroi _

Portorose.

3. Avtorji lahko prijavijo najved dve avtorskideli (skladba, besedilo in aran2ma).
4, skladba je lahko dolga naivec sthi (4) minute in mora brti v stovenskem oziroma italijanskem jeziku.
5. Na odru lahko nastopinajved 7 izvajalcev.
6. NastopaFdi izvajajo sktadbo v Zivo ob spremljavi MMS banda (spremt;evatna skupina).
7. Vsi izvajalci morajo do 6. julija dopolniti najmanj 16 tet.
8. Vsi pri.iavitelji in povabljeni avtorji ati izvajatci morai.o poslati:

a) tonski zapis (demo posnetek: glasba in vokaD skladbe na zgoSdenki ali USB kliudku v Mp3 formatu;
b) en (1) izvod notnega zapisa skladbe;
c) Sest (6) izvodov besedita skladbe;
d) fotogralijo izvajalca (v tiskani in elektronski obliki v formatu jpg)
e) kratek iivljenjepis izvajalca (do 200 besed) s predstavitvenim besedilom (v tiskani in elektronski obliki v
;

Wordovem dokumentu);

0

g)

naslov in telefonsko Stevilko ter elektronski naslov osebe za stik;
naslov morebitnega zaloinika;

h)

podpisano soglasje avtorpv, rzvajalcev in morebitnega zaloinika, da lahko organizator posname pesem
na fonogram, in soglasje, da se posnetek izvedbe pesmi brez pladila honorarja lahko uvrsti na morebitni

fonogram, ali videogram s skladbami s Festivala, ali kompilaci.jski fonogram, ali videogram s pesmimi s

predhodnih festivalov

i)
j)

ter se fonogram reproducira, distribuira in priobdi javnosti, pri demer

pa

organizator festivala ter pogodbenl televizijski in radijski producent ne posegata v kolektivno Sditene
pravice avtorjev in izvajalcev;
podpisano izjavo avtorjev glasbe in besedila, s katero le{i zagotavljajo, da gre za njihovo izvirno delo ter
da v zvezi s tem sprejmejo vso moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in
skodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator festivala;
podpisano izjavo, s katero avtorji in izvajalci ter morebitni zalo2nik zagotavljajo, da pesem in posnetek
njene izvedbe nista bila 5e nikolijavno predvajana ali objavljena v kakrsni koli obliki.

lzjave iz alinej 8 h do 8 j moraio biti izpolnjene na obrazcu organizatorja (izjavi), ki je sestavni del razpisa
tako v oisni kot eleKronski obliki. Gradivo iz alinej 8 b do 8 g pa je potrebno posredovati tudi v elektronski
obliki, bodisi na CD-ju, bodisi na USB mediju.

9.

Vse prijave morajo prispeti na naslov:

Avditorij Portoroi

-

Portorose

Senina pot 8 A, 6320 Portoroi
s pripisom: NE ODPIRAJ - pdjava na javni razpis

D39.

festival MMSc

Upostevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na omenjeni naslov in z vsemi zahtevanimi prilogami prispele do
vkljudno 17. 4. 2019.
Kot pravodasne se bodo upostevale skladbe iz prejsnjega odstavka poslane po posti s priporodeno posiljko, ki bodo
oznadene s po5tnim zigom oddaje na posto do vkliudno dne 17.4.2019 skladbe, poslane po posti z navadno podtno
poiiljko, ki bodo prispele na naslov do vkljudno dne 17.4.2019, kar bo oznadeno s prejemnim Zigom naslovnika.
Neizbrane skladbe bo organizator vrnil prijavitelju v roku 10 dni po zakljudenem izboru s slrani strokovne komisrle,

Prispele prUave bo ocenjevala strokovna komisija, ki

jo

Organizacijskega odbora festivala.

imenuje Avditorij Portoroz

-

portorose ob soglasju

Strokovna komisi.ia za izbor izmed prijavljenih skladb izbere:

a)

najmanj

I

(devet) najustreznej5ih skladb, ki bodo rzvedene na 39. festivalu l\4elodije morja in sonca

2019,

b)

2 (dve) rezervni skladbi, ki lahko sodelujejo na 39. festivalu Melodije morja in sonca 2019 v primeru
diskvalifikactje ali odpovediene oziroma dveh izmed bodisi izbranih ati povabtjenih skladb.

Prijavitelji bodo o odloditvi shokovne komisile za izbor obves6eni do 17.5.2019, izbrana dela pa bodo objavljena
na
internetnih straneh organizato(iev. Zreb vrstnega reda nastopa bo predvidoma v mesecu maju.

oba kondna posnetka: kondni posnetek za izdajo fonograma pri izbrani zalozbi in posnetek v skladu s specifikac[o za
2ivo izvedbo na festivalu (specifikacrja je priloga 1 razpisu) bodo prjjavitelji skladb, ki bodo izbrane za sodelovanje
na
39. festivalu Melodije moria in sonca 2019, morali dostaviti do 10. 6. 2019 zaradi morebitne izdelave festivalskega
digitalnega albuma, (V primeru nespo5tovanja rokov, lahko organizator posameznega izvajalca terja za nastalo Skodo
pri zamudi v visini 4000,00 € ali mu odpove nastop na festivalu in ga nadomesti z rezervno skladbo,)

Javni razpis velja od dneva objave na spletnih straneh organizatorjev do vkljuino

17

.4.2019.

Na 39. festivalu Melodije morja in sonca 2019 bodo podel.iene naslednje nagrade:

Velika nagrada MMS 2019
Nagrade strokovne Zirije za:

-

glasbo
besedilo
interpretacip vokalnega solista
in nagrada Danila Kocjandi6a (za obetavnega izvajalca ozioma
avtorja),

organizator nastopajoeim in avtorjem ne kriie dejanskih stroskov, nastalih ob snemanju javnih in izbranih skladb ter
dejanskih stro5kov avtorjev in izvajalceu za sodelovanje na va.iah, promocijskem programu in prireditvi 39. festivala
Melodije morja in sonca 2019. Organizator bo izpladal prijaviteljem skladb, ki bodo izbrane za sodelovanje na 39.
festivalu l\,4elodije morja in sonca 2019, odmeno v vi5ini400,00 EUR bruto na izbranega prijavitelja.

0rganizator si pridriuje pravico spremeniti razpisne pogoje.

Portoroz, 6. marec 2019
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