Producer’s Showcase and Club Schowcase
Základní informace:

Producer’s Showcase je vystoupení pro producenty, kteří hledají nové tváře a talenty.
Má mnohem přísnější pravidla a je určeno pro opravdové profesionály, kteří se
vystupováním zabývají.
Club Schowcase je vystoupení pro ty, kteří v PS již vystupovali často, pro ty, kteří
chtějí předvést nový trik nebo méně známé rutiny nebo kohokoliv jiného jehož
vystoupení je delší než 5minut. Toto je i místo pro nás!

Producer’s Showcase
Zúčastnit se může maximálně 12 vystupujících. Délka každého vystoupení je
stanovena do 5 minut. Celkový čas všech vystoupení je 60minut. Vystoupení bude
probíhat jako profesionální Show. Bude probíhat ve spolupráci Mastrem of Ceremonies
(asi moderátor), podiovým manažérem a zvukovým technikem. Tato schow je určena
pro producenty.

Přihlášení:
Každý, kdo se chce Showcase zúčastnit, se musí zapsat. Na připraveném tiskopise
musí vyplnit potřebné údaje. Pokud jste se přihlásili v rámci registrace na soutěže,
zkontrolujte, zda se vaše jméno nachází na odpovídajícím tiskopise. Pokud vaše
vystoupení není organizátorům známé, budete kontaktováni, aby jste popsali typ a
rozsah vystoupení. Každý vybraný účinkující bude několik hodin předem vyrozuměn,
aby se mohl na vystoupení připravit.

Měj připraveno:
Každý vystupující by měl mít připraveno 30 minut před vystoupením:
Muziku (jestliže jí potřebuje)
Kazetu (nastavenou na začátek nebo CD (se zápisem čísla skladeb)

Představení své osoby:

Dáme vám kartičku, na kterou napíšete informace o sobě. Tyto informace použije
moderátor při vašem uvádění. Pro nás doporučuji tyto informace napsat již doma
a nechat si je od někoho přeložit.

Průběh vystoupení:

Kdy se pouští muzika? Zda při příchodu nebo až když jsi na podiu.
Všechny informace k vystoupení (muziku, průběh vystoupení, technické informace) by
jsi měl sdělit pódiovému manažérovi.

Časový limit:

Pro všechny vystupující v rámci Producer Showcase je stanovena délka vystoupení
do 5minut. Pětiminutový interval bude oznámen zvukovým znamením. Mášli
vystoupení delší, zkrať ho.

Důležitá upozornění:

Smích! S hrdostí předveď dovednosti, které máš rád.
Rozhodčí tě budou sledovat aby rozhodli o nejlepším Showmanovi. Není nijak
stanoveno, co budou hodnotit. Rozhodují o celkovém estetickém dojmu.
Dej ze sebe to nejlepší, buď profesionál, nerozhoduje v jakém Showcase budeš
vystupovat.
Profesionál – to znamená být připraven, mít připraveno všechno vybavení a muziku, a
včas nastoupit ke své Show.
Pro úspěch vystoupení je důležitý vhodný kostým , užití vhodné muziky a soulad
vystoupení s muzikou, doprovodné slovo, kontakt s publikem a dobré předvedení
připraveného vystoupení.
I když pokazíš trik, můžeš stále být nejlepším Showmanem.
Odborný překlad pravidel: Jan Betlach
Jazykový dohled: Miroslav Valter

