INBJUDAN TILL

HÄRNÖSAND
GRAND PRIX - 10
En härligt svängig tävling där vi utser ”Årets Dansband” i Härnösand Grand Prix -10.
Nu söker vi Dansband i alla kategorier som vill stoltsera med denna titel ett år framåt!
Förutom äran att ha blivit vald av en jury där Thomas Deutgen är juryordförande och
slutligen framröstad av publiken som ”Årets Dansband”, så erhåller bandet
- Singel utgiven av Biwa Records, specialskriven låt.
- Non-stop spelning med Scotts på avslutningsdagen av Dansbandsfestivalen
- En mängd fina priser från olika företag i Musikbranschen.
Detta är helt enkelt en FANTASTISK möjlighet för ett band på G att synas!
Så här går tävlingen till:
Sex band väljs ut till omröstning på hemsidan. Dessa presenteras senast 30/4 på
www.dansbandsfestivalen.se. Omröstning sker på hemsidan. De fyra banden med flest
röster får komma till Härnösand och en dansuppgörelse utan dess like!
Alla band får spela 15 min från två scener, 900 kvm högklassigt dansgolv i tält, mitt i
centrala Härnösand vid havet! Två band kommer till final där de spelar , ytterligare 15
minuter + ”LÅTEN” som är en specialskriven låt till tävlingen och Härnösands
Dansbandsfestival. Detta innebär att alla band som kommer till Härnösand behöver
förbereda 4 danser (8 låtar) samt ”LÅTEN” till tävlingen.

Regler och annan viktig information
Bandet skall vara tillgängliga för tävlingsorganisationen från 10.00 - 19.00 torsdagen den
15 juli. Om bandet vinner tävlingen skall bandet vara tillgängliga att spela med Scotts på
lördagen den 17 juli. Banden håller med eget PA och Ljus. Två scener till de fyra banden,
= två band per scen.
Preliminärt kommer tävlingen ske mellan klockan 12-15 den 15 juli. Vinnaren offentligörs
klockan 19 under invigningen av Festivalen. Fri kost för samtliga band under tävlingsdag
1, samt för vinnande band den 17 juli. För vinnande bandet kan önskemål om PRaktiviteter i samband med Företagsevent den 17 juli förekomma. Dessa beslutas i
samrådan med band och tävlingsansvarig Ingela Norrby.
Tävlingen arrangeras av Härnösands Dansbandsfestival och en jury kommer utses som
får i uppdrag att välja de sex banden.
Gage utgår ej för spelningen lördagen den 17 juli, samt inga andra ersättningar i samband
med tävlingen den 15 juli.
Anmälan SENAST DEN 15/4!
Anmälan ska innehålla:
Demo eller annan inspelning
Gärna filmat material, men ej krav
Kontaktinformation (kontaktperson, epost, telefon, postadress, hemsida, ev
bokningsbolag)
Pressmaterial (eller hänvisning till var detta kan hämtas)
Utgångsort för bandet
samt en motivering: Varför ska just ni vinna Härnösand Grand Prix-10?
I och med att bandet anmäler sig till tävlingen, godkänner bandet att Härnösands
Dansbandsfestival använder pressmaterial och bandets namn i marknadsföringen av
Festivalen och Härnösands Grand Prix- 10.
Anmälan skickas till Ingela@biwarecords.se alt Biwa Management, Myrtenvägen 18, 862
34 Kvissleby.
Frågor besvaras av Ingela Norrby: + 46 76-338 59 53
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