SZIKRA-DÍJ

1. A díj célja
2016-ban először kerül odaítélésre Magyarország keresztény könnyűzenei díja, a Szikra-díj. A legnívósabb,
keresztény szellemiségű alkotók és előadók elismerését célzó kezdeményezés az amerikai GMA Dove Awards mintájára,
és szakmai partnerségével jön létre.
Az újonnan alapított díjjal célunk a minőségi keresztény zenei kultúra képviselőinek elismerése, a zenészek szakmai
fejlődésének elősegítése, új és pozitív üzenettel bíró alkotások inspirálása. A szakmai elismerés mellett célunk, hogy a díjjal
erősítsük a keresztény felekezetek közötti összefogást, elősegítsük egymás mélyebb megismerését, elfogadását.
Az első Szikra-díjat a zenei szakmából felkért neves zsűritagok 6 kategóriában ítélik oda, a közönségdíjat internetes szavazás révén kapja meg a nyertes.
A november 10-én, Budapesten, a Duna Palotában megrendezésre kerülő díjátadó gálán a magyar keresztény zenei élet
legkiválóbb képviselői lépnek fel.
A díjátadót követően egy éven keresztül a hazai és nemzetközi keresztény zenei élet legjelesebb képviselői tartanak workshopokat, szakmai kurzusokat a díjazottaknak, és az érdeklődőknek.
A Szikra-díj tehát nem csupán egy díj és egy gála, hanem egy összefogás, ami folyamatos eseményekkel, szakmai rendezvényekkel támogatást kíván nyújtani a keresztény zenei életben résztvevő produkcióknak – a dalszerzőtől az előadóig,
a hangmérnöktől a menedzserig.
2. A díj formája, megjelenése
A Szikra-díj egy kézfejet ábrázol, mely egy szikrát szimbolizáló csillagot tart. A díjat minden győztes egy példányban
kapja meg.
3. A Szikra-díj kategóriái
A Szikra-díjat az alábbi kategóriák győztesei kapják:
1. legjobb előadó (a díjat a legjobbnak ítélt szólista kapja)
2. legjobb együttes (a díjat a legjobbnak ítélt együttes kapja)
3. legjobb dicsőítő dal (a díjat a legjobbnak ítélt dicsőítő dal szerzői kapják)
4. legjobb dal (a díjat a legjobbnak ítélt dal szerzői kapják)
5. legjobb album (a díjat a legjobbnak ítélt album előadói kapják)
6. életmű díj (a díjat a legteljesebb életművel rendelkező előadó/együttes kapja)
7. közönségdíj (a díjat az internetes szavazáson legtöbb szavazatot kapó szólista/együttes kapja)
4. A díj odaítélése
a.) A nevezés
A 3. pontban felsorolt kategóriákban minden, a díj odaítélésének évét megelőző három naptári évben,
Magyarországon nyilvánosságra hozott hangfelvétel (album vagy dal) nevezhető a díjra.
A nevezéskor a nevezőnek kell meghatároznia, hogy az adott hangfelvételt melyik kategóriába kívánja nevezni.
Egy felvétel több kategóriába is nevezhető. A közönségdíj kategóriába minden nevezett felvétel automatikusan
bekerül.
A nevezés határideje 2016. szeptember 29. éjfél.
b.) Nevezési feltételek
1. A kategória nevezettje vallja, hogy Jézus Krisztus a személyes Megváltója, és ezt nyilvánosan
is felvállalja.
2. A dal(ok) szövege(i) nem mondhatnak ellent a Bibliának, Isten Igéjének.
c.) A nevezés díja
A nevezési díj kategóriánként 5000 forint, melyet az Gospel Alapítvány számlájára kell átutalni. A nevezés csak a
nevezési díj beérkezése után érvényes.

A referencia anyagok alapján a produkcióban igazoltan részt vevő személyek jegyet kapnak a díjátadó gálára és
a szakmai workshop-ra.
d.) A nevezés menete
• a www.szikradij.hu oldalon található Google adatlapot kitöltve és a nevezes@szikradij.hu címre várjuk
minden nevezéshez az alábbiakat:
- nevezni kívánt dal vagy album Youtube linkjét a saját Youtube csatornájáról (Így ez a csatorna
is megjelenik a honlapunkon, ami egy plusz reklámja a produkciónak.)
- a produkcióban részt vevőktől biográfiát
- három jó minőségű képet az előadóról vagy a zenekarról
- ha van, akkor a nevezni kívánt dal videóklipjének linkjét
- nevezési díjat a Gospel Alapítvány számlájára
• a jelentkezéssel együtt elküldött dal(ok) és dokumentumok beérkezéséről egy visszaigazoló e-mail-t küldünk,
mely tartalmazza a nevezési díj bekérőt
• a nevezési díj befizetésekor különösen figyelni kell arra, hogy a közlemény rovatban megjelenjenek
az alábbi információk:
		
- a nevezni kívánt produkció neve,
- az általunk, az első visszaigazoló e-mail-ben küldött egyéni kód,
- a nevezési kategória vagy kategóriák.
• a nevezési díj beérkezése után egy második visszaigazoló e-mailt küldünk, melyben a nevezést
elfogadottnak tekintjük, valamint megírjuk a belépőjegyek átvételének helyét és időpontját.
e.) A jelölési eljárás
A 3. pontban felsorolt kategóriákba nevezett hangfelvételek, illetve előadók listáját a hazai könnyűzenei élet
kiemelkedő szereplőiből összeállított szakmai zsűri bírálja el, majd kiválaszt kategóriánként öt jelöltjét. Az ötös
listában nem lehet olyan produkció, melynek létrehozásában a zsűri valamely tagja is közreműködött. Ezekből
kerül ki a kategóriák egy-egy végső győztese.
A kategóriánkénti öt jelöltet a zsűri 2016. október 17-én hozza nyilvánosságra. A szakmai zsűri tagjainak neveit a
zsűri menüpontban lehet megtalálni.
A nevezett produkciók kvalifikálásáról, és a díj odaítélésének módjáról a zsűri saját hatáskörben dönt. A
szakmai döntéshozatal menetét a zsűrizés megkezdése előtt a zsűri elnöke tudatja a szervezőkkel, akik azt
nyilvánosságra hozzák.
f.) A díj odaítélése
Ha a szervezők egy adott hangfelvétel besorolását helytelennek tartják, lehetőségük van a besorolás
megváltoztatására javaslatot tenni. Erről elektronikus levél formájában értesítik a nevezőt.
A zsűri elnöke a szervezők által pontosan (nap, óra, perc) megjelölt határidőig adja le a zsűri döntéseit. A
kategória-díjakat egy ünnepélyes díjátadó gála keretén belül, 2016. november 10-én, a Duna Palotában adjuk át
a kategóriák győzteseinek.
A “közönségdíj” győztesét a Szikra-díj weboldalán keresztül, online szavazás formájában a közönség választja ki.
A közönségdíjat az online szavazáson legtöbb pontot szerző jelölt kapja.
5. Meghatározások
A díj odaítélésének szempontjából minden olyan formáció, amely nem egy szólistára épül - esetleg duó vagy trió, együttesnek minősül.
6. Vegyes rendelkezések
Amennyiben a beküldött nevezés nem felel meg a nevezési feltételeknek, a nevezés elutasításra kerül, és a nevezési
díjat visszautaljuk. A sikeresen benyújtott és visszaigazolt pályázat lemondása esetén a nevezési díjat nem áll módunkban
visszatéríteni.
7. Kapcsolat
Operatív vezető: KELETI GÁBOR
gabor@szikradij.hu
info@szikradij.hu
Gospel Közhasznú Alapítvány - gospelalapitvany.hu

