30. AKBANK CAZ FESTİVALİ
JAmZZ PROJESİ
KATILIM KOŞULLARI
1. AMAÇ VE KONU
Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek caz projesinde, yetenekli amatör caz
müzisyenlerin Akbank Caz Festivali’nin bir parçası olması ve profesyonel isimlerle
Jam Session yapma şansı yakalaması hedeflenmektedir.
Bireysel olarak başvuruda bulunacak adaylar; demo kayıtları dinlenerek ön
elemeden seçildikten sonra Ekim Ayı içerisinde belirlenecek bir günde gerçekleşmesi
planlanan etkinlikte (pandemi nedeniyle değişiklik gösterebilir.); jüride yer alan
profesyonel sanatçılarla Jam Session yapma şansına sahip olacaklardır.
2. BAŞVURU
a) Projeye katılacak müzisyenler yalnız bireysel başvuruda bulunacaklardır.
b) Projede, başvuru için öngörülen
- Nefesli (trompet, trombon, saksafon... gibi)
- Vurmalı (davul, perküsyon... gibi)
- Telli (gitar, bas, kontrabas...gibi)
- Tuşlu (piyano, keyboard...gibi)
- Vokal
dallarında bireysel olarak başvuruda bulunan müzisyenler değerlendirmeye
katılacaktır.
3. KATILIM KOŞULLARI
a) Başvuru başlangıç tarihi : 20 Temmuz 2020
Başvuru bitiş tarihi : 11 Eylül 2020.
b) Adayların Türkiye sınırları içinde ikamet ediyor veya öğrenim görüyor olmaları
gerekmektedir. (yurtdışında ikamet eden veya öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının başvuruları da kabul edilecektir)
c) Adayların 30 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.
d) Yalnızca daha önce profesyonel bir müzik kariyeri olmayan ve müzik hayatına ilk
kez atılmak isteyen amatör katılımcıların başvuruları değerlendirilecektir.
e) Katılımcıların daha önce herhangi bir müzik firmasından herhangi bir formatta
albümünün yayınlanmamış olması gerekmektedir.
f) Adayların 11 Eylül 2020 tarihine kadar www.akbankcaz.com/jamzz adresinde
bulunan başvuru formunu aşağıdaki gerekliliklerle eksiksiz doldurarak başvurularını
tamamlamaları gerekmektedir:
- En az iki parçadan oluşan performans kaydı. (Performans dosyalarının
Youtube, Vimeo veya Soundcloud linkleri üzerinden iletilmesi
gerekmektedir.)
- Müzisyenin kısa bir özgeçmişi ve müzikal tarzını anlatan bir yazı
g) Adaylar, özgün veya caz standartları içinde olan eserlerle bu yarışmaya
katılabilecektir. Adayın amatör bir grubu var ise; yazısında çaldığı enstrümanı
belirtmesi şartıyla grup performans demosunu da gönderilebilir. Sadece başvuran
adayın performansı değerlendirilir.

h) Ödüller festival tarafından ayrıca açıklanacaktır. Verilecek ödül ve hizmetlerin
ikamesi ve ertelenmesi mümkün değildir.
i) Jüri heyetinin verdiği kararlar değişmeyecektir.
j) Jüri üyeleri festival tarafından ayrıca açıklanacaktır. Festival, jüri heyetinde yer
alan isimlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
k) Adaylar kendi enstrümanlarını getirmek zorundadır(davul ve piyano çalan
adaylar haricinde). Sahnede performans için gerekli ses-ışık düzeni organizasyon
tarafından sağlanacaktır.
l) Katılımcılar yukarıdaki belirtilen yarışma şartlarını okuduklarını ve anladıklarını,
belirtilen şartlara aykırı hareket etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
m) Proje için gönderilen başvuru dosyası ve demo kayıtları iade edilmeyecektir.
4. DEĞERLENDİRME
a) Adaylar bireysel olarak ilgili dallarda başvuruda bulunacaklardır.
b) Gönderilen demolarda adayların performanslarını bireysel olarak yer
vermelerinin yanı sıra kendi seçmiş oldukları bir grupla da seslendirebilirler.
c) Demoların değerlendirilmesinde kayıt kalitesi bir seçme ölçüsü değildir. Kayıtların
profesyonel bir stüdyoda yapılması şart değildir.
d) Sanatçıların katılım koşullarına uygunluğuna yalnızca JAmZZ jüri heyetinin
değerlendirmesi sonucuna göre karar verilecektir.
e) Demo kayıtları jüri heyeti tarafından 30 Eylül 2020 tarihine kadar
değerlendirilecek olup başvuru için öngörülen dallardan müzisyenler seçilecektir.
f) Jam Session için seçilen adaylar 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle www.akbankcaz.com
sayfasından açıklanacaktır.
g) Jam Session’da sahne almaya hak kazanan adaylar, aşağıdaki 3 kategori bazında
seçileceklerdir.
1- en iyi performans
2- en iyi doğaçlama
3- en iyi yorum(vokal)
h) Kazanan adaylar, ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Jam Session
gecesinde jüride yer alan profesyonellerle sahne alacaklardır. (Pandemi nedeniyle
gerçekleştirilemediği takdirde organizatörün etkinliği iptal etme veya alternatif
etkinlik düzenleme hakkı saklıdır.)
Başvurularınız İçin:
www.akbankcaz.com/jamzz
Sorularınız İçin:
jamzz@akbank.com
Bilgi İçin:
>0212 252 35 00-01
>www.akbankcaz.com/jamzz

