Sångskrivartävling inför Finlands svenska Marthaförbunds 120-årsjubileum 2019
Tävlingsregler
1. Arrangör
Arrangör för sångskrivartävlingen är Finlands svenska Marthaförbund rf, Medelhavsgatan 14 C, 00220
Helsingfors.
2. Tidtabell för tävlingen
Tävlingen är öppen för alla under tiden 21.5–15.9.2018. Bidrag som lämnas in senare kommer inte att
beaktas. Namnet på vinnaren och det vinnande bidraget tillkännages i samband med Marthaförbundets
120-årsjubileum år 2019. Vinnaren kontaktas personligen.
3. Tävlingsbidrag
Det vinnande bidraget blir marthornas lystringssång som sjungs i olika föreningssammanhang.
Kompositionen ska fungera som allsång och vara lättsjungen, även utan ackompanjemang. Av sången
bör marthakraften, gemenskapen och vardagskunskapen framgå. Musikstycket ska ha en glad och
medryckande melodi som får alla att sjunga med.
4. Inlämnande av tävlingsbidrag
Tävlingsbidraget med noter och ljudband sänds till e-postadress: marthasang@martha.fi senast
15.9.2018. Noterna sänds som pdf-fil och ljudbandet som ljudfil, gärna i mp3-format. Om sångskrivaren
så önskar, kan även en videofilm medskickas. Ladda upp filerna och sänd dem via
överföringsprogrammet WeTransfer.
I mejlet bör följande information om sångskrivaren ingå: namn, kontaktuppgifter och en signatur.
Sångskrivaren väljer en signatur som är samma för alla bidrag som lämnas in. Tävlingsbidraget lämnas in
med signatur och signaturen tecknas på varje sida av tävlingsmaterialet. Övrig identifikationsinformation
får inte finnas på tävlingsmaterialet.
Tävlingsarrangören ersätter inte utgifter som orsakas av deltagande i tävlingen.
5. Jury
I tävlingsjuryn sitter bland andra musikmagister Sören Lillkung, musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd,
Marthaförbundets vice ordförande Camilla Hautala och verksamhetsledare Annika Jansson (juryns
sekreterare).
6. Pris
Det vinnande bidraget belönas med en prissumma på 1 000 euro. Juryns beslut kan inte överklagas.
7. Upphovsrätt och distribution
Förbundet reserverar rätten till inkomna tävlingsbidrag fram till jubileet då vinnaren offentliggörs.
Upphovsrätten förblir hos sångskrivaren. Det vinnande bidraget laddas upp på Soundcloud och delas via
Marthaförbundets digitala kanaler.
8. Förfrågningar
Marthaförbundets vice ordförande Camilla Hautala, camilla.hautala@gmail.com, svarar på eventuella
förfrågningar.
9. Övrigt
Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten till ändringar.

