se uskuteční 16.4.2010 v Nové Roli v rámci koncertu
skupiny MEDITIME a jejich hostů skupiny PROMISES a OXHOLE.
V tomto klání nejde jen o soutěžení, ale taky o to udělat správnou show co zvedne lidi ze židle.
Nemusíte vyhrát, hlavně předveďte co ve vás je.
Je to tak jednoduché
Přihlaš se na meditime@meditime.cz
Přijeď 16.4. s kytarou do Nové Role
Zahraj své nejlepší sólo
A vyhraj!
Podrobnosti k soutěži zde:
1.

Přihlášení
•
•
•

2.

Průběh
•
•
•

3.

Do soutěže se může přihlásit každý kdo má občanku a kytaru zapojitelnou do aparatury, tzn. akustická kytara se
snímačem je také možná.
Přihlášky posílejte co nejdříve na e-mail meditime@meditime.cz. Stačí uvést celé jméno, e-mail, odkud jste a
telefon.
Spolu s přihláškou doporučujeme poslat jakoukoliv vaší krátkou nahrávku nebo odkaz na ni. Kvalita záznamu není
důležitá.

Před účinkováním každé kapely vystoupí 3 hráči v dohodnutém pořadí.
Výkony hráčů bude sledovat porota složená z kytaristů vystupujících kapel a zvlášť také fanoušci.
Na konci koncertu budou vyhlášeny vítězové hlavní a divácké soutěže a předány ceny.

Informace a pár pravidel
•
•
•
•
•
•
•
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Soutěž se koná v pátek 16.4.2010 v Kulturním domě v Nové Roli u Karlových Varů. Sraz je v 19 hodin.
Na soutěži bude hrát nejvíce 9 vybraných hráčů
Hráč při příchodu složí zápisné 50,- Kč a vyfasuje pořadové číslo.
Hráči budou vystupovat, podle toho jak moderátor bude vyvolávat jejich čísla a jména. Proto je dobré být na pozoru
a připraven, aby nedocházelo ke zbytečnému protahování.
Hráč bude mít 5 minut na své vystoupení. Během té doby by měl být schopen předvést celý svůj výkon a čas by
neměl překročit.
Má se za to, že hráč předvede vlastní vytvořená kytarová sóla, rify, kila apod. čistě jen na kytaru.
K tomu bude mít k dispozici šňůru na zapojení a profesionální kytarový multiefekt BOSS GT8 s následující
nabídkou přednastavených zvuků:
Set A
Clean – čistý zvonový zvuk
vhodný pro akustické hraní
Distortion – dist., dual (klasický
zkreslený zvuk tzv. “kila“)
Solo – dist., dual, delay, reverb
(ideální zkreslení pro sóla)
Wah – dist., wah-wah ( kvákadlo
– pedál aktivní na wah *)
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Set B
Synthetizer
–
zvuk
známý
z klávesových synťáků, dobré pro sólo
Octaver – dist., dual, zvuk v intervalu
s dolní oktávou, zhutní zvuk
Harmony dist., dual, (zvuk terciového
intervalu v C dur, obohatí a zabarví *)
Mystery – překvapení, zvuk se nedá
dopředu popsat ☺

* všechny zvuky kromě A4 mají pedál nastaveno na volume. Zvuk 3B nefunguje při vibratu nebo napínání strun. Ovládání efektu bude ukázáno před začátkem akce.

•
•
•

Doprovody a jiné vybavení nebo zvuky nebude z organizačních a časových důvodů možné použít. O to to bude
pro vás snazší.
Porota sestavená z kytaristů účinkujících kapel bude hodnotit hudební výkon, nápaditost zahraných partů a
celkový dojem z předvedeného show. Podle toho určí jediného vítěze, který obdrží hlavní cenu soutěže.
Diváci budou moci hlasovat pomocí soutěžního útržku na vstupence. Toto hlasování může hráč ovlivnit tím, že
přivede co nejvíce svých stoupenců. Hráč s nejvíce hlasy obdrží cenu diváků.

4.

Ceny a co čeká hráče a vítěze
•
•

5.

S cenami je to jednoduché, ty se stále zatím řeší a budou včas zveřejněny na našem webu. Předběžně se počítá
se soudky piva, strunami a dalším vybavením pro kytary. Některé ceny poskytne prodejna EGO MUSIK a FORTE
SOUND z Karlových Varů.
Všechna vystoupení budou nahrávána přímo z mixu v CD kvalitě včetně videozáznamu. S vítězem bude přímo na
akci natočen rozhovor , který pak bude publikován na DVD v časopisu MUZIKUS. Na DVD se také objeví sestřih
toho nejlepšího z celé akce a zazní i vítězné sólo. Dále bude rozhovor oficiálně publikován na portálech ROCK.cz,
EXPERIENCE-MAG.cz a ROCKMAG.cz. V neposlední řadě se objeví reportáž ve vysílání na TV ZÁPAD včetně
rozhovoru na webovém portálu. A to už stojí za námahu.

Oficiální plakát akce včetně všech partnerů

Případné změny budou včas zveřejněny na našem webu
www.meditime.cz.
přeji mnoho zdaru
Pavel Vršecký
pořadatel
+420 606 586 933
meditime@meditime.cz
www.meditime.cz

