Javni natečaj RADIA Si za glasbene skupine/izvajalce
Radiotelevizija Slovenija, radijski program Radio Si, objavlja javni natečaj za
koncertni nastop in produkcijo novih skladb v sklopu projekta »The RADIO Si 2022
STANDOUTS«, s katerim želi Radio Si vzpodbujati slovensko glasbeno produkcijo.
Komisija, katere sestava je v domeni Radia Si, bo med prispelimi prijavami izbrala
največ 3 izvajalce, ki si bodo s tem pridobili priložnost nastopa na »RADIO Si MAIN
STAGE« in možnost izdelave studijskega posnetka ene izbrane skladbe (do največ 10
ur) v snemalnem Studiu 22, RTV centra Maribor.
Pogoji:
• Na razpis se lahko prijavi glasbena skupina / izvajalec, z demo posnetkoma še
neobjavljene skladbe v tujem in ene skladbe v slovenskem jeziku
(dopuščamo nestudijske, tudi minimalistične demo posnetke (lahko le odpeto
ob enem inštrumentu)
• Glasbena skupina/izvajalec mora imeti vsaj 30 minutni koncertni repertoar (od
tega vsaj 4 avtorske skladbe);
• Izvajalec mora delovati znotraj glasbenih zvrsti: pop, rock, dance, hip-hop,
funk, rap, kantavtorstvo oz. njihovih podzvrsti;
Prijava je v elektronski obliki mora vsebovati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ime izvajalca / skupine;
Imena in priimke njihovih članov;
Ime in priimek kontaktne osebe, naslov prebivališča, elektronski naslov,
telefonska št. ;
Kratek opis izvajalca / skupine (do 100 znakov);
Naslov spletne strani (v kolikor obstaja, neobvezno);
Naslov skladb z navedenim avtorstvom;
Besedilo sklad – tujejezične in slovenske;
Povezavo do tonskega ali video zapisa prijavljenih skladb (Soundcloud, Drive,
Youtube, …), ne prilagajte datotek!
Izpolnjeno in podpisano izjavo oz. soglasje s strani avtorjev, ki ga najdete na
povezavi www.rtvslo.si/razpisi ali www.radiosi.eu

Zaželjeno je tudi:
•

Fotografije izvajalca/glasbene skupine v jpg obliki

•
•

Navedba diskografije (v kolikor obstaja, neobvezno);
Povezave do spletnega naslova koncertnega posnetka (v kolikor obstaja,
neobvezno)

1. Prijave v elektronski obliki morajo biti poslane na elektronski naslov
glasba@radiosi.eu do vključno 11.4.2022.
2. Izpolnjeno in podpisano izjavo oz. soglasje (link) s strani avtorjev pa v

originalu odposlano po pošti do vključno 11.4.2022 še na:
RTV Center Maribor – RADIO Si
Za javni natečaj »2022 STANDOUTS«
Ilichova 33
2000 Maribor
•

Upoštevali bomo vse popolne prijave, ki bodo na omenjeni naslov z vsemi
zahtevanimi prilogami prispele s poštnim žigom do vključno 11.4.2022. Poslanega
gradiva RTV Slovenija ne bo vrnila.

•

Prispele prijave bo ocenjevala komisija, ki bo izbor opravila s poslušanjem posnetkov
in pregledom prispelega materiala. Izbor, ki ga bo opravila komisija, je dokončen.
Rezultati bodo objavljeni do najkasneje 30.4.2022, na spletni strani
www.radiosi.eu.

•

Komisija bo med popolnimi prijavami izbrala največ tri (3) izvajalce, ki si s tem
pridobijo pravico do nastopa na enem izmed koncertov v sklopu projekta »RADIO Si
MAIN STAGE« in še možnost izdelave studijskega posnetka ene izbrane

skladbe (do največ 10 ur studia) v snemalnem Studiu 22, RTV center Maribor.
V kolikor se snemanje ne zaključi v pridobljenem terminu, je izvajalec dolžan
zagotoviti studijski posnetek (pred masteringom) do vključno 20.6.2022.
•

V kolikor bo komisija menila, da je ustreznih izvajalcev premalo, si RTV Slovenija
pridržuje pravico, da za projekt »2021 STANDOUTS« zmanjša število izbranih
izvajalcev oz. objavi dodatni razpis.

•

Prijavitelji skladb, prispelih na razpis, ne morejo umakniti.

•

Po objavi rezultatov razpisa prijavitelji neizbranih skladb nimajo več obveznosti do
RTV Slovenija v zvezi s tem natečajem. Po objavi rezultatov razpisa RTV Slovenija
nima nikakršnih obveznosti do prijaviteljev neizbranih skladb na tem natečaju.

Dodatne informacije v zvezi z potekom projekta »RADIO Si STAGE« so na voljo na: Radio
Si, Ilichova 33, Maribor, po telefonu 02 429 91 33, 041 922 713 (Marjan Kokol) ali na
glasba@radiosi.eu.

Maribor, 1.3.2022

