ONESTEP4MUSICFEST DJ CONTEST

Requisitos de participação:
• A participação é livre, gratuita e estende-se a todos os DJ’s ou entusiastas da
música em geral;
• Os participantes devem ter idade igual ou superior a 16 (dezasseis) anos;
• É obrigatório que todos os participantes estejam registados no soundcloud, Youtube:
ou Mixcloud.

1ª fase - inscrições:
•
•
•
•

As inscrições estão abertas a partir do dia 13/02/2019 e terminam no dia
04/03/2019;
A inscrição é efetuada com o envio de um link do Soundcloud ou Mixcloud com um
set de 30 minutos para o email onestep4musicfest@gmail.com;
Cada participante só pode concorrer uma única vez através do envio de um set;
Não existe qualquer limitação em matéria de géneros musicais e tipologia dos sets.

2ª fase - eliminatória
•
•

De todos os “sets”/participantes, serão apurados os 10 melhores que passam para a
semifinal no palco LG na Futurália;
Total apurados 8 + 2 suplentes.

Critérios de avaliação:
Serão avaliados com notas de 0 a 20 pelo método de avaliação AHP-DJ
Técnica | Criatividade | Mediatismo

3ª Fase – Semifinal no Palco LG na Futurália
•
•

Os 8 participantes apurados na eliminatória Web, irão competir na semifinal no
Palco LG na Futurália;
Total apurados 4.

Critérios de avaliação:
Serão avaliados com notas de 0 a 20.
Técnica | Criatividade | Presença | Inovação

4ª Fase – FINAL no PALCO LG
• Os participantes apurados na semifinal nacional vão competir no dia 5 no Palco LG
na Futurália com uma atuação de 45 minutos cada em frente de um júri de onde
sairá o grande vencedor.

Critérios de avaliação:
Serão avaliados com notas de 0 a 20.
Técnica | Criatividade | Presença |Inovação | Mediatismo

Júri:
Representante LG Portugal
Representante Big Apetite 4 Music
Representante Centro i4DJ - Paulo Di-Light
Representante Futurália

Datas:
Dia 3 quarta - actuação de 4 semifinalista, sendo apurados 2 finalistas (atuações de 30
minutos cada)
Dia 4 quinta - actuação de 4 semifinalista, sendo apurados 2 finalistas (atuações de 30
minutos cada)
Dia 5 sexta - actuação de 4 finalistas, sendo premiado 1 vencedor absoluto e o segundo e
terceiro classificado (atuações de 45 minutos cada)

Prémios:
O 1.º classificado recebe um sistema LG XBOOM OK75 e um passe duplo oferta LG
Portugal, que dará acesso a um festival de verão e actuação no LG Cool Spot desse
festival.
O 2.º e 3.º classificado recebem cada, um bilhete diário duplo com o dia à escolha dos
respetivos premiados, uma oferta LG Portugal, que dará acesso a um festival de verão.

Condições técnicas na semifinal e final no Palco LG na Futurália:
1. Os participantes devem chegar ao palco 1 hora antes da hora marcada para a
atuação;
2. A instalação e configuração dos equipamentos que vão ser utlizados são da
responsabilidade do participante e devem estar prontos 10 minutos antes da atuação.
Caso não esteja o participante é desclassificado;
3. Não existe qualquer restrição na utilização de equipamentos e softwares;
4. Os participantes podem levar os equipamento próprios. No entanto, estará disponível
os seguintes equipamentos na semifinal e final: 2x Pioneer CDJ-2000NXS2 + Pioneer
DJM-900NXS
Informações: onestep4musicfest@gmail.com
Website: www.onestep4musicfest.com
Uma iniciativa da Big Appetite 4 Music

Com o apoio da Centro i4DJ, LG Portugal e Futurália

