Ve znamení pětky - soutěž FAJF OUPN ÉR!
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Občanské sdružení Oupn Ér a rádio Samson vyhlašují již čtvrtý ročník soutěže FAJF Oupn
Ér
. Tato
soutěž pro kapely i jednotlivce se koná tradičně v rámci festivalu Šídlovák Oupn Ér dne 23.8.
2015 v Plzni na Ranči Šídlovák. Ve dvou kolech se utkají služebně mladé a nadějné kapely o
přízeň jednotlivých porotců – sponzorů. Vyhrát může jedna kapela, nebo také všechny, co se
probojují do finále. Jenom je třeba patřičně zaujmout.
A co se stane, když vyhrajete a dosáhnete na nějakou z cen? Zeptejte se třeba
Michala Willieho Sedláčka
, který se zúčastnil v roce 2013 a minulý rok díky své píli a sdružení Oupn Ér vydal své
debutové album, které se jmenuje
Válka v nás
. Stejnou cenu jako Willie, tedy den nahrávání v profesionálním studiu Ex-Avik, si vybojovala
minulý rok písničkářka
Klára Výtisková
. Do studia šla spolu se svou sestrou Zuzkou (tedy jako duo Quaoar), v současné době mají
nahráno a dolazují detaily. Klára vyhrála také cenu spolku Oupn Ér a vysloužila si tím
vystoupení na festivalu Šídlovák v prime time, kromě toho jí ale také podporujeme i jinak – v
současné době například chystáme natáčení videoklipu. Kapela
Straw Hat
si vysloužila cenu rádia Samson a k tomu i cenu Českých Drah, tedy drobné dárky a hlavně
kilometrickou banku a vouchery na cestování vlakem.
Soutěž je koncipována jako dvoukolová. V kole prvním se přihlášené kapely utkají v éteru rádia
Samson, kde budou zaznívat jejich medailonky vždy ve spojení s jednou písní. Posluchači poté
v hlasování rozhodnou, kterých pět kapel si nejvíce zaslouží postup do finále. V něm se utká
pět nejlepších. Ti zahrají každý po pěti písních a pětice porotců se rozhodne, komu z finalistů
dají svou cenu. Celé soutěžní odpoledne končí vystoupením kapely
Maximusmuzikantusmixus
, která vznikne v to odpoledne a bude vylosována z odvážných muzikantů, kteří vloží lístek se
svým jménem do osudí.
Co myslíte, bude pětka Vaše šťastné číslo? A stojí Vám za to se téhle taškařice zúčastnit?
Podívejte se na adresu:
http://festival.oupner.com/index.php/soutezkapel
, přihlaste se do soutěže FAJF OUPN ÉR, pošlete MP3 a těšte se na festival!
Uzávěrka přihlášek je v červenci 2015!
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