I. Nazioarteko Casting-a
“beti do re ni” 2022 musikalerako
Musika amateurrerako lehen casting-a aurkezten du. Casting desberdina da, ez ohikoa, hainbat
arrazoirengatik
* ez dago adin-mugarik.
* maila artistikoari ez zaio lehentasunik emango hautagaiak aukeratzeko.
* musikalerako hautatu ez diren artistek musikaleko eszena batean edo bitan parte
hartu ahal izango dute.
Lehiaketaren oinarriak
1.- Lehiaketan izena emateko eskubidea 80 eurokoa izango da.
Hautagaiak zenbateko hori ordaindu beharko du (hautagaiaren kontura bankukomisioak), eta horretarako, banku-transferentzia bat egin beharko du elkartearen
kontura eta, horrez gain, parte-hartzailearen izena ere idatzi beharko du kontzeptuan
(Casting «do re» eta «2020»). Kontu-zenbakia: ES98 2095 5176 8091 1748 0905.
Inskripzioa egin ondoren, ez da zenbatekoa itzuliko. Parte hartzea posta elektronikoz
baieztatuko da.
2.- Izena emateko epea 2022ko abuztuaren 17an amaitzen da.
Hautagaiak emailez dokumentu hauek bidali behar ditu:
• Izen abizenak, telefono zenbakia eta e-maila
• Izena emateko eskubidea ordaindu izanaren banku-egiaztagiria.
• Curriculum laburra
Dokumentoak bidaltzeko e-maila: jaeleroa@gmail.com

3.- Lehenengo fasea eta azken fasea: hautagaiek aukera askeko abesti bat abestuko dute a
capella. Azken fasean hautatutako hautagaiak aukera askeko abesti bat abestuko du,
aukera askeko koreografia bat dantzatuko du eta epaimahaiak proposatutako antzerki-gai
bat inprobisatu beharko du.
4.- Hautagaia lehiaketan inskribatzeak esan nahi du oinarri hauek eta Epaimahaiaren
erabakiak onartzen direla.
5.- Kastinga grabatu egin ahal izango da, eta, beraz, ez du izango irratiz, telebistaz edo ikusentzunezko beste edozein bidez grabatzeko eta emateko eskubiderik, eta, horrenbestez,
uko egingo die arrazoi horregatik dagozkion eskubideei.
6.- Entseiuak Arraunetxea ekitaldi-aretoan (ORIO) egingo dira. Abuztuaren 22an hasi eta
irailaren 9an amaituko da.
7.- Musika-lan hau «ez dakit» elkarteak egiten duen luzetarako azterlan baten parte da, eta
parte-hartzaileek osasun mentaleko eta osasun kognitiboko ikerketa zientifikoan
lagunduko dute.
8.- Eguna: 2022ko abuztuaren 18an Tokia: Orioko Salatxo Aretoa Izena emateko prezioa: 80
EUR
Ordutegia eta plangintza: kanporaketa: abuztuak 18, 10h -14h (gehienez 120 artista)
17:00 ORIOko Salatxo Aretoan (gehienez 60 artista)
Sariak: 40 hautatuek 2022ko irailaren 9an Orion antzeztuko den musikalean joko dute.
9.- Epaimahaia:
Xabier Lizaso Loidi - Musika zuzendaria
Pablo Ramos - Eszena-zuzendaria

