CONCURSOT EUROCANCIÓN

EL CASTING:
El casting per a participar en el concurs, està enfocat per a persones que
vulguen acudir a l'esdeveniment, a gaudir de la festa i veure el festival
d'Eurovisió en pantalla gegant.
D'una banda, hi haurà 8 seleccionats que seran els participants del concurs,
motiu pel qual realitzem aquest casting.
D'altra banda, aquells que no estiguen dins dels 8 seleccionats, podran
participar en el musical, sempre que ho hagen avisat prèviament i quadrat amb
l'organització.

¿QUÉ ES CONCURSOT EUROCANCIÓN?
Serà una gala, amb temàtica del festival d'Eurovisió i el programa Operación
Triunfo, en el qual 8 participants interpretaran una cançó relacionada amb el
món d'Eurovisió.
Hi haurà un jurat compost per persones que han participat en programes de
televisió o amb una trajectòria musical de molts anys d'experiència. El jurat,
seguint els criteris de puntuació, triarà l'actuació guanyadora, així com la segona
i tercera posició.
D'altra banda, el públic assistent a l'esdeveniment, triarà el seu propi
guanyador, que es portarà el premi “Eurofans”.
Cada persona disposarà d'1 vot per entrada. Votaran al seu favorit i es
recontarán tots els vots. Qui més vots haja obtingut, es portarà el premi del
públic.
A més d'açò, hi haurà un altre tipus de premis per part dels patrocinadors i
sorteigs.

Especialment, el premi “Taça de Portugal”, una beca de formació de Teatre
musical, valorada en més de 600 euros i que donarà el patrocinador Talitha
Cumi.

¿QUÉ BUSQUEM EN EL CASTING?
-Gent que sàpia cantar.
-Artistes que emocionen o ens divertisquen amb les seues actuacions.
-Persones amb carisma que sàpien arribar al públic.
-Cançons famoses en el món d'Eurovisió.
-Diferents estils de cançons per a poder oferir en la gala un repertori variat.

*No és un càsting sol a la millor veu, sinó un càsting en el qual a més de saber cantar,
se busquen artistes que sàpien oferir un bon espectacle i entretinguen al públic

PASOS PER APUNTAR-SE AL CASTING:

-Emplenar el formulari d'inscripció i pagar l'entrada 5 euros per persona.
-Enviar el video o àudio, en el qual ixques interpretant una cançó , al
coordinador de l'esdeveniment quan es pose en contacte amb vosaltres.

-Penjar el link d'un video o àudio en la pàgina de Faceboock
https://www.facebook.com/groups/1921404814746177/

-Passar llistat de cançons que saps fer (relacionades amb Eurovisió) i amb les
quals voldries participar. Des d'1 sola cançó fins a 10 cançons diferents.

En el video o àudio que manes, és recomanable que ho faces cantant la cançó amb la
qual vols concursar, fins i tot, que cantes més d'una cançó per a tenir més possibilitats.
Però s'acceptarà qualsevol tipus de video o àudio, en què puguem avaluar les teues
qualitats.

TERMINI DE TEMPS
-Candidatures al càsting per a participar en ConcursOT Eurocanción:
Fins al 30 d'abril del 2018 a les 18:00 h
-Elecció 8 participants:
L'1 de maig del 2018 a les 12:00 h, en la pàgina de faceboock
https://www.facebook.com/groups/1921404814746177/

