Позив на аудицију за у
ПРОЈЕКАТ ОД ГЛОБАЛНЕ УЧИОНИЦА ЗА ОДРЖИВО ДРУШТВО
~ Џез Фестивал дечијег у Србији ~
У раној фази развоја укуса џез музике на фестивалу оптимизма
Подржан од стране лидера и компаније има ДОБАР укус

Млади уметници аудиције (YАА) апликације
1 . млади уметници аудиција ће бити лично или од стране УТубе звука помоћу апликације.
2 . музичке одабире бити ограничено на 10 минута или мање. Девојци .неописане овог
временског ограничења ће резултирати дисквалификације.
3 . рок за све апликације/Утубе аудиција мора да буде испоручена по е-17:00 х на назначени датум
који ће бити објављени.

Молим вас попуните формулар на то објавите и предају га путем е-маила или у особу до
назначени датум да: tone.east@gmail.com
NAME(S) ________________________________________________ INSTRUMENT(S)
________________
ДАТУМ РОЂЕЊА ___ РАЗРЕДА У ШКОЛИ НЕ, ХВАЛА.
ADDRESS __________________________________________________________________________
EMAIL __________________________________________ CELL PHONE ______________________
ИМЕ РОДИТЕЉА (С) ИЛИ ЗАКОНСКИ СТАРАТЕЉ (С) НЕ, ХВАЛА.
ADDRESS __________________________________________________________________________
EMAIL __________________________________________ CELL PHONE ______________________
КО ЈЕ ТО СТРУЈА ПРИВАТНИ НАСТАВНИК МУЗИКЕ?
TEACHER’S ADDRESS ________________________________________________________________
TEACHER’S EMAIL __________________________________________________________________
НАСТАВНИКА ТЕЛЕФОН (овај број ће се користити за СВЕ комуникације такмичење) ко је то?

ДУЖИНА СТУДИЈА СА ОВАЈ НАСТАВНИК НЕ, ХВАЛА.

РЕПЕРТОАР:
ДОВРШИТЕ НАСЛОВ СЕЛЕКЦИЈЕ (С) ___ КОМПОЗИТОР

___________________________________________ PUBLISHER __________________
ПЕРФОРМАНСЕ ТРАЈАЊЕ стварно не разумем (не сме бити дуже од 25 минута)

ПОДОБНОСТ ЗАХТЕВЕ/СПОРАЗУМ
(А ) утврдим да ја упаднем у једну (или више) од следећих категорија: (изаберите све што
вриједи.)
___ становник РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
___ учинак сваког студента кроз 12 разреда или еквивалент фискултурну салу, у једном од
следећих категорија: инструментални Јазз солиста/Јазз квартет, квинтет, итд/Јазз оркестра/Јазз
бенд/Јазз вокални солиста/Јазз вокални ансамбл
(Б ) за СТУДЕНТА да би била подобна, схватају да свака Приступница, перформансе снимања је
достављен: Тхе СЦЈФ и сигурно пост-означене месец дана пре фестивала или примили најкасније
до 17:00 х на рок сцену. Овај рок је чврсто.
(Ц ) на доле потписани апплицант(с) и подносиоца парент(с) или гуардиан(с) потврди да
информација које овде у прави и исправни; да читао, разумемо и пристати да се придржава
одредби из апликација и прописа који се налазе на сајту Тхе СЦЈФ. У апплицант(с) и парент(с)
подносиоца или гуардиан(с) додатно објављује Тхе СЦЈФ из сваког и све тврдње или узрок акције
које произилазе из спровођења Тхе СЦЈФ за који је предао ову апликацију.
(Д ) Програм музички директор, Антонио Ундерwоод од Тхе СЦЈФ, може да захтева да додатна
смањења у дужини на селецтион(с) направи ако је потребно.
* Ако неки резови су направљени, буду одлучили на дискрецији музички директор програма и
одлука је коначна и без апел.
(Е ) читао и разумем младе уметнике аудиције правила и прописа на Веб локацији YАА и, Укаћите
моје разумевање парафирање где је означено испод:
Студент(с) Парент(с) / Гуардиан(с) Теацхер(с) Инитиалс___ стварно не разумем

Ф ) свим подносиоцима захтева изабрали мора бити доступан за фестивал на ______, ___ат___ПМ.
у Петроварадинска тврђава.
(Г ) хаљину код: опуљтености са одговарајућу обућу
Родитељ /старатељ предавали иницијали ___ згодни професор историје.
(Х ) извођачи за Тхе Цхилдрен пад Еxит Јазз Фестивал концерт мора придржавати ауторских права
СВЕ стриктних правила за материјал изведена, БЕЗ кршења објављених правила, придржава сва
правила сигурности.
Студент(с) Парент(с) / Гуардиан(с) Теацхер(с) иницијали ___ згодни професор историје.

Трајање извођења репертоар селекције/мора бити десет минута (25) или мање.

Подносилац захтева потпис: ___ датум: ко је то?

Родитељ /старатељ потпис: ___ датум: ко је то?

Потпис наставника музике: ___ датум: ко је то?

