I Światowy Festiwal
Piosenki dla Niewidomych
Kraków 2013

Wpisując się w priorytetowy program Lions
Club International Foundation SightFirst
krakowskie Kluby Lions inicjują powstanie
Światowego
Festiwalu
Piosenki
dla
Niewidomych „Głos z serca”. To jest nasz
sposób na budowanie świadomości skali
potrzeb ludzi z problemem wzroku.

Konkurs jest dedykowany utalentowanym
wokalistom
z dysfunkcją
wzroku
–
niewidomym lub słabo widzącym, którzy nie
funkcjonują w środowisku profesjonalnych
muzyków. Dzięki konkursowi mogą zostać
zauważeni i rozpocząć prawdziwą karierę
zawodową.

Miejscem Festiwalu będzie Kraków, miasto
wyróżnione przez Komisję Europejską w finale
konkursu
Access City Aword
2011 za
inicjatywy
ułatwiające
życie
osobom
niepełnosprawnym.
Do osiągnięć Krakowa
w tym zakresie należy m.in. stworzenie
specjalnej trasy turystycznej dla niewidomych,
która dzięki makietom, mapom i technologii
GPS udostępnia dziedzictwo kulturowe
Krakowa osobom niewidomym i słabo
widzącym.

Więcej informacji :
www.lionsfestival.jordan.pl

Aktywnie włącz się w projekt:
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przy
pomocy
lokalnej
organizacji
niewidomych
lub
szkoły
muzycznej
poszukaj w najbliższym środowisku
talentów wokalnych
z pomocą fachowców wybierz najlepszego
kandydata
zgłoś udział wybranego wokalisty w
naszym konkursie
poproś znanego autora tekstów o
napisanie
piosenki,
a
znanego
kompozytora o skomponowanie oryginalnej
muzyki dla wybranego wokalisty
pomóż swojemu wokaliście w nagraniu
przebojowej piosenki w profesjonalnym
studiu
w imieniu swojego klubu Lions wypełnij
formularz zgłoszeniowy znajdujący się na
www.lionsfestival.jordan.pl
zgodnie
z
regulaminem
konkursu,
najpóźniej do 31 maja 2013r. dostarcz
utwór nagrany na płycie DVD

Jury dokona wnikliwej oceny wszystkich
nadesłanych utworów i wybierze najlepsze do
konkursu finałowego. Wykonawcy zaśpiewają
je na żywo przed publicznością festiwalową.
Zwycięzców
wybierze
profesjonalne,
międzynarodowe jury, a obecni na sali
słuchacze wytypują swoich ulubieńców do
specjalnej nagrody publiczności.
Postaraj się, aby wskazany przez ciebie
niewidomy wokalista wypadł najlepiej i
uzyskał w ten sposób szansę na szeroką
międzynarodową promocję. Przyniesie to
także dużo satysfakcji twojemu Klubowi
Lions.

Miejsce Festiwalu:
Kraków, Polska
Termin:
Listopad 2013 r.
Pierwszy i drugi dzień - koncerty konkursowe
Trzeci dzień - koncert finałowy nagrodzonych
(dokładne daty zostaną podane później)

Organizatorzy:
LC Kraków Stare Miasto
LC Kraków Bona Sforza
LC Kraków Śródmieście
LC Kraków Stańczyk
Okręg 121 Polska
Kontakt do biura organizacyjnego festiwalu:
festival2013@jordan.pl
tel. +48 12 421 53 13
tel. +44 2035149969

www.lionsfestival.jordan.pl

