Chcete vyzkoušet Notování?
Napsal uživatel Belmondo
Středa, 07 Červen 2006 03:00

Písničková soutěž Notování pod Vyšehradem právě v těchto dnech otevírá možnost přihlásit se
do jejího už čtvrtého ročníku. Soutěží se v pražském P-klubu v Trojické 10 obvykle první čtvrtky
v měsíci. Na horní liště tohoto serveru najdete po kliknutí na heslo Notování Soutěžní řád, ve
kterém je soutěž podrobně popsána včetně veškerých podmínek.

Co udělat pro účast?
Stačí se ozvat na mailovou adresu: sekvoj@seznam.cz . Obratem obdržíte Přihlašovadlo,
jehož vyplněním a odesláním do 30. června 2006 máte šanci se dostat mezi interprety dalšího
ročníku. "Máte šanci" píšu záměrně neboť kapacita soutěže je omezená - o zařazení do
soutěže rozhodne včasné přihlášení.

Proč se vlastně přihlásit?
Zahrajete si na aparát ve večeru společně s dalšími třemi až pěti interprety a hostema můžete
získat nahrávku vašeho vystoupení.

Nemůžeme vám nabídnout žádný honorář, ale ani nebudeme chtít žádné startovné.

Hlavním cílem Notování není soutěž s honbou za úspěchem za každou cenu, ale vytvoření
dalšího místa k příjemnému setkávání muzikantů, diváků a pořadatelů.

Možnost dalších kontaktů, pozvání na další akce, prezentace na těchto i dalších stránkách, v
tisku i rozhlasu.

Malá rekapitulace

1.ročník 2003-2004, účast 16 interpretů, vítězové - Šantré, Toman a lesní panna
2.ročník 2004-2005, účast 22 interpretů, vítězové - Tereza Terčová, Nestíháme
3.ročník 2005-2006, účast 29 interpretů, vítěz - Martin Rous
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Jako hosté vystoupili mimo jiných i Míša Leicht, Pouta, Chudinkové, Pacifik, Jeroným
Lešner
, Jarda
Urbánek
,
Panelákoví fotři
,
Ginevra
,
Kvokál
,
Bezefšeho
,
Martina Trchová
a samozřejmě domácí
Sekvoj
, která je původcem celého nápadu soutěže a věnovala část svého prostoru v klubu pro tento
účel. Vězte i to, že všichni zmínění interpreti svým vystoupením velmi podpořili mladé a nadějné
muzikanty.

Pro diváky
Soutěž vypukne v září letošního roku a samozřejmě po uzavření přihlášek na tomto serveru vás
seznámíme s celým průběhem 4.ročníku.
Ve čtvrtek 29.června od 19,15 hod na rádiu Proglas ( http://www.proglas.cz/ ) si můžete
poslechnout pořad Jak se vám líbí věnovaný Notování pod Vyšehradem, ve kterém naživo
zahraje letošní vítěz Martin Rous.

Ahoj na Notování

Za všechny ostatní kolem Notování pod Vyšehradem
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