Üstökös – Zenei Tehetségkutató
Szabályzata
Az Üstökös Zenei Tehetségkutató célja
Az Üstökös a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó által meghirdetett és megszervezett
dicsőítő zenei tehetségkutató verseny. A Csillagpont a 2003-as első találkozó óta fontosnak
tartja a keresztyén könnyűzene, a dicsőítő zene képviselőinek és a keresztyén értékek mentén
alkotó zenészek megjelenését. Ez az idei, 2019-es július 23-27. között Debrecenben
megrendezendő találkozón sem lesz ez másképp. Az Üstökös célja ennek a zenei jelenlétnek
a további erősítése, a megfelelő színpadi minőséget elérő, zeneileg és szövegvilágban is
iránymutató keresztyén dicsőítő zenekarok segítése. Hisszük, hogy mindez nem önmagáért
történik, hanem a verseny és minden itt megszólaló dal Istent magasztalja és az evangélium
terjesztését szolgálja.
Versenyünk számára mintát és inspirációt jelentett a Szikra Díj, köszönjük a példát és a
segítséget!

A verseny menete:
Első forduló: Egy 20 perces, dicsőítő blokk prezentálása, amit mintha egy nyári tábor esti
alkalmán vezetne a zenekar dicsőítést. A verseny során nem csak a dalok előadásának
minőségét értékelik, de a dicsőítés vezetését, a dalválasztást, a zenekari jelenlétet is. A
beküldött pályaműveket egy négytagú szakmai zsűri értékeli.
Második forduló: A zsűri értékelése alapján kiválasztott legjobb öt zenekar élő fellépése
színpadi körülmények között, 20 perces dicsőítéssel 2019. május 18-án Debrecenben, a
Református Egység Napján. A második fordulóban nem az első forduló során megadott
dalokat kell eljátszani, új dicsőítő műsorral is készülhet a zenekar. Itt, a helyszínen az élő
fellépéseket egy négytagú szakmai zsűri értékeli.
Az Üstökös Zenei tehetségkutató győztese a második fordulóban a zsűri értékelése alapján
legjobbnak talált dicsőítő zenekar.
A második forduló színpadi produkcióit egy erre a célra létrehozott felületen megosztjuk és
online szavazásra bocsátjuk. Az itt legtöbb szavazatot kapott dicsőítő zenekar nyeri az
Üstökös Zenei Tehetségkutató Közönségdíját.

Jelentkezési feltételek:
Hangszerelésben nincs megkötés, ahogy a tagok számában sem.

Az első fordulóra beküldendő anyag formátuma: rögzített, vágatlan videó- és hangfelvétel. A
videóra azért van szükség, hogy a zsűri értékelni tudja a színpadi jelenlétet, itt nem a
minőségen van a hangsúly. A hang felvételénél lehet használni külön eszközöket a lehető
legjobb hangminőség elérése végett.
A felvételt a Youtube-ra kell feltölteni, privát, listázatlan formában. Ennek a videónak az
elérhetőségét kell elküldeni a verseny szervezőinek, a zsűritagok a feltöltött videók alapján
döntenek. Ezeket a videókat az Üstökös szervezői nem osztják meg.
Csak magyar nyelven előadott dalok szerepelhetnek a versenyre küldött anyagban. A
dicsőítésben elhangzott dalok szövegeinek összeegyeztethetőnek kell lenniük a protestáns
hitelvekkel.
A dalok szerzőit már a jelentkezéskor pontosan meg kell adni.
A versenyre jelentkező zenekarok vállalják, hogy a második fordulóba való továbbjutás esetén
fellépnek 2019. május 18-án Debrecenben, a Református Egység Napján.

Jelentkezés
A csillag.reformatus.hu erre a célra létrehozott felületén lehet jelentkezni, az itt megadott űrlap
kitöltésével és az itt megadott címre kell feltölteni a pályaművet.
Jelentkezési határidő: 2019. április 25.

A zsűri
Az első forduló zsűrije:






Árvai Kata, a Csillagpont szervezői csapatának tagja, énekes
Andelic Jonathan, zenész, dalszerző, dicsőítésvezető
Bertha Zoltán lelkész, a Csillagpont Band tagja
Thoma László, lelkész, dicsőítésvezető, dalszerző

A második forduló zsűrijének megnevezésére később kerül sor.

Díjak
A szakmai zsűri által kiválasztott győztes megkapja az első Üstökös Díjat, amelynek az
ünnepélyes átadása a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón lesz. A nyertes lehetőséget
kap egy élő koncertre a 2019-es Csillagponton. A győztes zenekar számára a Csillagpont
Református Ifjúsági Találkozó szervezői megjelenést biztosítanak a saját felületein és a
református egyházi médiában.
A legtöbb online szavazatot begyűjtő zenekar megkapja az 2019-es Üstökös Közönségdíjat,
amelynek az ünnepélyes átadása a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón lesz. A győztes
zenekar számára a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó szervezői megjelenést
biztosítanak a saját felületein és a református egyházi médiában.

A nyertesek értesítése
Az első forduló legjobb öt pályázóját és a második forduló valamint a Közönségdíj nyertesét a
Szervező az általuk megadott email-címen értesíti.

Adatkezelés
A résztvevők adatait a Szervező kezeli, amelyeket a verseny lebonyolítása során, a nyertesek
megállapítása és értesítése céljából használ fel. Az Üstükös Zenei Tehetségkutatón történő
nevezéssel a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a győztesek nevét saját
weboldalán
(www.reformatus.hu,
csillag.reformatus.hu),
Facebook
(facebook.com/csillag.reformatus),
Instagram
(instagram.com/csillagpont)
oldalán
közzétegye.
A versenyre jelentkezők a Szervező által elérhetővé tett adatkezelési nyilatkozatot aláírják és
a Szervezők számára elküldik.

Kapcsolat
ustokos@reformatus.hu

A változtatás jogát fenntartjuk.

