
Fundatia BlueSylvania organizează

Romanian Blues Challenge 2015

Regulament de participare

In concurs se pot înscrie formații, ansambluri de duo sau trio, artiști solo indiferent de vîrsta, sex, 
etnie si experiența muzicala. Singurul criteriu este ca participanții să reprezinte genul blues în orice 
formă sau manifestare a lui. În cazul formațiilor, condiția de participare este ca cel putin 50% + 1 
dintre membri să fie cetățeni români cu documentele doveditoare la zi.

Taxa de  participare este de 500 de RON/concurent (ansamblu, formație, solist). Plata se face prin 
transfer bancar către Fundația BlueSylvania în contul  IBAN RO 32 BPOS 7000 3040 247 ROL 01 
deschis la Banc Post. Dovada plății se trimite pe adresa rbc@agweinberger.com pînă în data de 
20 August 2015. Fără confirmarea de plată concurentul nu se va putea considera înscris în 
concurs.

Participanții vor trimite demo audio conținând 3 piese pînă în data de 20 August 2015 (inclusiv) 
prin wetransfer la adresa rbc@agweinberger.com . Juriul va selecta cei 5 finaliști care vor cînta 
cîte un set de 20 de minute în concertul din Marea Finală, care va avea loc pe 24 Septembrie 
2015, în Club Tribute din București.

Cîștigătorul va fi desemnat în baza jurizării pe criterii de specialitate (muzicalitate, prezență 
scenică, virtuozitate instrumentală, inventivitate, creativitate) și pe baza votului publicului prezent la 
Marea Finală.

Premiul 1
- Participarea la European Blues Challenge 2016 în Torrita Di Siena, Italia. Cheltuielile de 

transport și de cazare vor fi acoperite în totalitate. 
- Invitația de a participa la 3 concerte de anvergură organizate de Fundația BlueSylvania.
Premiul 2
- 10 ore spațiu într-un studio profesional de înregistrări.
- Invitația de a participa la un concert de anvergură organizat de Fundația BlueSylvania.
Premiul 3
- 3 ore spațiu într-un studio profesional de înregistrări.  

Toate înregistrările audio/video, fotografiile, articolele și/sau recenziile rezultate din eveniment și 
imaginea Romanian Blues Challenge fac parte din patrimoniul și sunt proprietatea exclusivă a 
Fundației BlueSylvania.
Participanții cesionează exclusiv drepturile de autor, drepturile conexe și drepturile mecanice 
generate în urma înregistrării audio/video și a fotografiilor făcute în cadrul evenimentului.

Președintele juriului este AG Weinberger, reprezentantul României în EBU (European Blues 
Union) iar echipa juriului este formată din 4 personalități din muzică, din radio și din partea 
finanțatorilor filantropi - Anca Lupeș/StarManagement, Cristian Marica/SRR, Mihai Pop/Sysound 
Studio, Marius Dobra.
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