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Budapesti klubunkban idén először kerül megrendezésre
tehetségkutató rock/metal kategóriában feltörekvő formációk részére,
melyre ezennel megindítottuk az online jelentkezést.

A rendezvénysorozatunk célja, hogy a dobogós helyen végző ígéretes
formációk olyan nyereményekkel térhessenek haza, melyek tényleges
löketet adnak karrierjükben való következő szint eléréséhez.

Tisztelt Előadók!

Rendezvénysorozatunknak az Analog Music Hall nagyszínpada ad
otthont, ezzel is demonstrálva a tehetségkutató exkluzivitását, hogy a
bekerült zenekarok nem mindennapi élményben részesülhessenek,
valamint egy professzionális hang- és fénytechnikával felszerelt
nagyszínpadon csaphassanak össze.

Helyszín és időpontok

Szeptember 10.
Szeptember 17.
Szeptember 24.

Október 08.
Október 15.
Október 23.

Selejtezők
November 5.

November 12.
November 19.

Elődöntők
December 11.

Döntő



Bármilyen színpadképes rock/metal zenekar nevezhet lokalizációtól
függetlenül. A nevezési díjat (10.000 Ft) csak az élő meghallgatásokra
bejutott zenekaroknak kell befizetnie.

A nevezés Google fiókkal történik, melyet az alábbi űrlapon keresztül
lehet megtenni:

Kérünk csak akkor jelentkezz, ha a feltüntetett időpontok mindegyike
megfelel a zenekarnak, hiszen a zenekarok véletlenszerűen kerülnek
majd beosztásra.

Nevezés

élő hangszeres, nem instrumentális magyar zenekar
saját dalokkal lehet nevezni, feldolgozás kizáró ok
ne rendelkezz lemezkiadói múlttal
nem fogadunk NKA-pályázat által már támogatott zenekart

A jelentkezés feltételei

https://bit.ly/analog-tehetsegkutato

biográfia
zenekar fotó
2 dal, streamelhető linkkel (egy stúdió + egy próba/élő felvétel) és
az ezekhez tartozó dalszövegekkel
a zenekar kapcsolattartójának elérhetőségei (név, telefonszám, e-
mail cím)

A nevezési határidő: 2020. augusztus 10.

Amit a nevezésnek tartalmaznia kell



Többek között olyan nevek fogják értékelni a produkciókat, mint:

Zsűri

A beérkezett nevezéseket a szervezői csapatunkból és eme profi zenészekből álló
szakmai zsűri fogja értékelni egy 1-10-es skálán, melyek közül a legjobb 30

zenekar kerül be a nyilvános élő meghallgatásokra.

Balázs Mihály
Fatal Error

Farkas Krisztián
The Tumor Called Marla

Csák Károly
Grain

Jankai Sebastian
New Friend Request

Tanka Balázs
Turbo

Rékasi Attila
Subscribe

Vári Gábor
Dystopia

Tóth Tamás
Dreamgrave

Prepelicza Zoltán
Lazarvs

Kovács Zoltán
Depresszió

Kiss József
Nova Prospect

Linda Daemon
Kr3ll

Völgyesi Ádám
Nuskull.hu

Dr. Hartmann Kristóf
Hammerworld

Forray Tamás
Metal.hu



I. Helyezett

Egy három számos EP elkészítése a Kékmadár Hangstúdió és a Kill
Monday Records közreműködésével
Egy dalhoz egyedi animált szöveges videó gyártása a Kill Monday
Records jóvoltából
A kislemez borítóképének megtervezése és elkészítése az
Artphetamin támogatásaként
A kislemez fizikai és digitális kiadása a metal.hu felajánlásával
Egy hónap teljeskörű management, promóciós kampány a Kill
Monday Management jóvoltából az EP megjelenéséhez
Egy önálló koncert az Analog Music Hall nagyszínpadán
Fellépési lehetőség a 2021-es Stagediving Fesztiválon a Dürer
Kertben a Powerground Management jóvoltából
10 óra felhasználható próbaidő az Analog Music Hall egyik
próbatermében
25% kedvezmény az Eurhythmics Kft. által forgalmazott bármely
termék(ek) vásárlása esetén, maximum bruttó 250.000.- forint
összértékben az Intermuzika Hangszerbolt felajánlásával
Ajándékcsomag a Hangszerarzenál felajánlásával

II. Helyezett

Egy dal elkészítése a Kékmadár Hangstúdió és a Kill Monday
Records közreműködésével
Az elkészült dalhoz egyedi animált szöveges videó gyártása a Kill
Monday Records jóvoltából 50% kedvezménnyel
Egyhónapos promóciós kampány a Kill Monday Management
jóvoltából a dal megjelenéséhez
Egy önálló koncert az Analog Music Hall kisszínpadán
5 óra felhasználható próbaidő az Analog Music Hall egyik
próbatermében
25% kedvezmény az Eurhythmics Kft. által forgalmazott bármely
termék(ek) vásárlása esetén, maximum bruttó 250.000.- forint
összértékben az Intermuzika Hangszerbolt felajánlásával

Nyeremények



III. Helyezett

Egy dal elkészítése a Kékmadár Hangstúdió és a Kill Monday
Records közreműködésével 50% kedvezménnyel
Az elkészült dalhoz egyedi animált szöveges videó gyártása a Kill
Monday Records jóvoltából 50% kedvezménnyel
Egyhónapos promóciós kampány a Kill Monday Management
jóvoltából a dal megjelenéséhez
Egy önálló koncert az Analog Music Hall kisszínpadán
5 óra felhasználható próbaidő az Analog Music Hall egyik
próbatermében
25% kedvezmény az Eurhythmics Kft. által forgalmazott bármely
termék(ek) vásárlása esetén, maximum bruttó250.000.- forint
összértékben az Intermuzika Hangszerbolt felajánlásával

Különdíjak

Legjobb énekes | 25% kedvezmény Shure mikrofon és/vagy
fülhallgató vásárlása esetén az Intermuzika Hangszerbolt jóvoltából
Legjobb gitáros | 5 méter prémium minőségű textilkábel a
Tewecables jóvoltából
Legjobb dobos | 20 pár egyedi signature dobverő az Artbeat
Drumsticks felajánlásával
Legjobb basszusgitáros | 25% kedvezmény az Eurhythmics Kft. által
forgalmazott Rotosound gitárhúr, Levy’s heveder vagy Die Hard
kábel vásárlása esetén az Intermuzika - Hangszerbolt jóvoltából + 5
méter prémium minőségű textilkábel a Tewecables jóvoltából



Támogatóink

Rozsdagyár


