BASES DEL CONCURS
TALENT VOLCÀNIC

Talent Volcànic és un concurs d’entreteniment dirigit a persones a
partir de 7 anys d’edat.
Hi poden participar totes aquelles persones que tinguin una habilitat
artística i/o musical. La data límit de la inscripció és el 30 de juny. La
inscripció és gratuïta. Les persones interessades a participar a ‘Talent
Volcànic’ han d’omplir el formulari i seguir les indicacions.
Els participants menors d’edat hauran de ser inscrits pels seus tutors
legals. Tots els participants hauran de signar un document de cessió
de drets d’imatge. Les dades dels concursants seran incorporades als
fitxers d’Olot Televisió per l’ús comercial.
Les actuacions hauran de tenir un mínim de 2 minuts i un màxim de 4.
Olot Televisió es farà càrrec de: equip de música i microfonia per
l’actuació.
Estan acceptats tots els gèneres musicals. Es pot inscriure un tema
conegut, propi i inèdit o de domini públic. La participació podrà ser
individual o grupal. En el cas de cant, el participant decideix
l’acompanyament: amb pista musical, amb acompanyament propi (un
instrument musical executat per ell mateix o grup). En cas de
necessitar un fons musical, s'haurà de lliurar la base en format d’arxiu
d’àudio. La pista musical ha de tenir una bona qualitat d'àudio. Un cop
feta la inscripcions Olot Televisió contactarà amb tots els participants
per concretar la data de la seva actuació.
Els participants poden utilitzar els elements que consideren per
l’actuació.
Prèviament hauran de facilitar aquesta informació a Olot Televisió, ja
sigui a través del formulari d’inscripció o bé directament a les oficines
(C/Pou del Glaç, 6-B d’Olot)
Podran concursar, també, tots els que vulguin presentar algun tipus de
dramatúrgia, sigui monòleg, adaptació, improvisació, imitació, mims,
stand up comedy, i arts afins.

Si s'utilitzen elements escenogràfics aquests han de ser de fàcil
muntatge. Podrà participar qualsevol estil de ball. La participació serà
individual o en grup, sent un màxim de 10 integrants per cada
participació. Els participants de ball hauran de presentar abans del 30
de juny del programa la pista de ball en format digital amb el qual
concursaran. És totalment vàlid l'ús d'un mix de diverses cançons amb
l'objectiu de realitzar una coreografia variada. Un jurat serà
l’encarregat de valorar les actuacions.
Els programes s’enregistraran durant el mes de juliol a diferents
municipis de la Garrotxa (Sant Joan les Fonts, Sant Feliu de Pallerols,
Besalú i Olot).

