
Европейска джаз конференция 2020 
Българска шоукейс програма

Фондация “Ей ту Зет” и Европейската джаз мрежа обявяват покана 
към музикални проекти, които да бъдат представени в българската 

шоукейс програма в рамките на Европейската джаз конференция 2020 
на 11 и 12 септември 2020 г. в Националния дворец на културата в 

София.

Могат да кандидатстват професионални музиканти с българско 
гражданство*, като кандидатурите могат да бъдат подадени от 

музиканти/групи или техни представители (мениджъри, агенти). 
Повече от половината членове, включително бенд лидерът на 

кандидатстващите състави/групи, трябва да бъдат с българско 
гражданство. 

Приоритет ще имат проекти, които демонстрират международен 
потенциал както в музикалното съдържание, така и в подготовката и 

оформлението на материалите за кандидатстване. Проекти, които са 
еднократно начинание, няма да се ползват с подкрепата на комисията 

за подбор.
Кандидатите трябва да имат готовност да тръгнат на турне.

Програмният комитет на Европейската джаз конференция ще избере 

шест проекта, които ще бъдат включени в двудневната програма на 



събитието. Избраните участници трябва да представят програмата си в 

рамките на един сет с максимална продължителност 30 минути.
Шестте проекта ще бъдат включени в официалната книжка на 

конференцията, както и в цялостното международно промотиране на 
събитието. 

Шоукейс програмата ще бъде представена пред международната 
публика на конференцията, която се състои главно от промоутъри 

(програмни директори на фестивали и клубове от цяла Европа), 
журналисти и други професионалисти в бранша.

Допълнителна информация на:

email: info@atojazz.bg | +359 888 804595

————————————————————————————————

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Допустимост за кандидатстване и насоки:

Моля, прочетете внимателно критериите за кандидатстване, посочени 

по-долу, за да се уверите, че отговаряте на тях, преди да попълните 
формата.

*Националност
Кандидатстващите проекти трябва да имат български бенд лидер.

mailto:info@atojazz.bg


Повече от половината от музикантите във всеки един от 

кандидатстващите проекти (в това число и бенд лидерът) трябва да са 
с българско гражданство.

Възраст

Всички музиканти в кандидатстващите проекти трябва да имат 
навършени 18 години до края на месец август 2020.

Състав

Допустими за кандидатстване са проекти с всякакъв състав, 
включитено соло и големи ансамбли. Независимо от това в процеса на 

избора си, комисията ще вземе предвид възможните логистични и 
финансови фактори, които биха попречили на потенциала за 

реализация на международни ангажименти. По-малко вероятно е 
големи ансамбли да бъдат избрани за шоукейс програмата.

Поради горепосочените причини потенциалните транспортни разходи 
за международен бикунг също ще се вземат предвид. Твърде обширен 

технически райдър и стейдж плот, както и изискването за много 
специфично и трудно осигуримо техническо обезпечаване също биха 

попречили на международния потенциал за релизация на 
ангажименти.

Общи условия

Всички участници в шоукейс програмата ще участват при равни 
финансови и логистични условия.

Всеки участващ проект ще получи възнаграждение от 800 лв. бруто. 
Организаторите не покриват разходи за транспорт и настаняване.



Дати и срокове

Краен срок за кандидатстване – 10 март 2020 г.

Финалната селекция ще бъде направена не по-късно от 5 април 2020 г.

Резултатите ще бъдат обявени онлайн в уебсайтовете и страниците в 
социалните мрежи на: 

- A to JazZ Festival (www.atojazz.bg)

- Europe Jazz Network (www.europejazz.net)

- Българска музикална асоциация (www.bgma.bg)

Организаторите ще се свържат лично с избраните проекти.

Шоукейс програмата ще се състои на 11 и 12 септември 2020 г. в 
Националния дворец на културата в рамките на програмата на 

Европейската джаз конференция 2020.
——————————————————————————

Материали, необходими за попълването на формата за 
кандидатстване:

- Контакти на бенд лидера или представител/агент/мениджър на 

проекта

- Презентация/резюме на кандидатстващия проект (макс. 700 

знака)

- Подробна информация за музикантите (включваща имена, дата 

на раждане, националност, инструмент)

- CV/биография на всеки музикант в проекта

- Снимка с висока резолюция (минимум 300 dpi)

- Технически райдър

- Стейдж плот
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- Три аудио и/или видео линкове към звукозапис на проекта (пр. 

YouTube, Spotify, Soundcloud, Google Drive и др.)

ВАЖНО!
1. Всички материали трябва да бъдат на английски език! 

Кандидатури на български език няма да бъдат разглеждани.
2. Високото качество на визуалните и текстовите материали за 

кандидатстване е от основно значение за финалната селекция на 
комисията. Трябва да бъдат напълно готови и подходящи за 

включване в официалните рекламни и комуникационни материали 
на конференцията.

Формата за кандидатстване може да попълните тук: https://www.sur-

veymonkey.com/r/ejc2020showcases 
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