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Výzva pro studentské hudebníky
? Máte vlastní hudební uskupení (kapelu, duo, kvartet...) o maximálně 5 členech a alespoň část jeho složení tvoří
studentky a studenti vysokých škol, přičemž minimálně jeden člen je z UK?

? Máte volno večer 21. dubna 2023 a chcete si zahrát na Reprezentačním plese Univerzity Karlovy v nádherném
prostředí Paláce Žofín?
? Vyplňte jednoduchý formulář a třeba vybereme právě vás!
Prostor v Malém sále Paláce Žofín dostanou během večera hned tři hudební uskupení, každé bude hrát po dobu zhruba
jedné hodiny. Ozvučení sálu bude zajištěno, ale předpokladem pro hraní jsou vlastní hudební nástroje. Dvě hudební
uskupení budou vybrána několikačlennou porotou složenou z pedagogů, studentek a studentů UK. Třetí, které získá
tzv. „divokou kartu“, si zvolí akademická veřejnost prostřednictvím hlasování.

Co je třeba splňovat a udělat?
• Musí se jednat o studentské hudební uskupení (tedy alespoň část členek a členů musí tvořit studující vysokých

škol a minimálně jeden z nich musí být studentem UK).
• Maximální počet členek a členů hudebního uskupení je 5 osob, minimální počet jsou 2 osoby.

• Zájemci musí vyplnit a zaslat jednoduchou přihlášku   prostřednictvím tohoto formuláře . Formulář musí být
řádně vyplněný včetně pár vět o vašem hudebním uskupení a odkazu na ukázku vaší typické tvorby (minimálně
3 písničky ideálně přes platformu umožňující zhlédnutí audio nebo video nahrávek – např. Youtube, Spotify,
bandzone.cz atp., ale je možné i přímo do formuláře nahrát vybrané zvukové stopy).

• Přihlášky zasílejte nejpozději do 9. 1. 2023 do 20.00 h.

? Vítěze a 3 hudební uskupení postupující do hlasování o tzv. „divokou kartu“ vyhlásíme 23. ledna 2023
? Účast vybraného hudebního uskupení bude za hraní oceněna honorářem ve výši 5 000 Kč
? Kontakt pro případné dotazy:   sarka.bukvajova@ruk.cuni.cz

Univerzita Karlova si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu přihlášených pravidla výzvy pozměnit či výzvu zrušit.

Přejeme všem hodně štěstí!
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