UHØRT er frem til 7. maj åben for ansøgninger!
Den anden weekend i august 2014 præsenterer den landsdækkende musikfestival UHØRT det nyeste
indenfor dansk musik. Og Refshaleøen i København er atter rammen, når 30 acts fra hele landet
indtager én af festivalens 3 scener.
Alle har mulighed for at ansøge om en plads på UHØRT - og det uanset genre og geografi. Bands og
solister, mandlige og kvindelige kunstnere, nye musikere eller måske erfarne musikere, som vil nå ud til
et bredere publikum, samt mere etablerede musikere som optræder i nye konstellationer… Alle kan
søge om muligheden for at være med, når festivalen går løs til august.
Hvad er UHØRT?
UHØRT er Danmarks største vækstlagsfestival med fokus på bandudviklingen. En række centrale
aktører på den danske musikscene står forsat sammen om at skabe den seriøse og solide platform,
som fremadstormende bands kan bruge som afsæt til at sparke karrieren videre. Så det er de
optrædende, som er i fokus. Professionelle lyd- og lysmænd står for afvikling af alle scener, coaches
overværer hver eneste koncert og giver efterfølgende individuel feedback på sceneoptræden samt råd
og vejledning til hjælp for de enkelte bands og musikeres videreudvikling og karriere. Derudover hyrer
festivalen også en række fotografer ind, så alle optrædende får professionelle fotos fra koncerten, som
de kan bruge til fremadrettet promovering. UHØRT spiller dermed sammen med hvert band og solist,
og skaber et nyt forstærket fundament med afsæt i de optrædendes individuelle drive og potentiale.
Godt 3000 glade festivalgæster lagde vejen forbi Refshaleøen, da UHØRT løb af stablen i sommeren
2013.
Ansøgning
Vil du have din musik udover rampen og få et seriøst skub i den rigtige retning, så smid en ansøgning af
sted til UHØRT inden den 7. maj kl. 12 via linket her: http://app.festivall.dk/application/HAAAAA/
Vilkår:
- UHØRT sørger for eller dækker transport til bands, der ikke kommer fra København
- UHØRT sørger for forplejning til alle
- UHØRT tilbyder ikke honorarer
Link til ansøgningsskema: http://app.festivall.dk/application/HAAAAA/
Hjemmeside: http://www.uhoert.dk/
Facebook: https://www.facebook.com/uhoert?ref=hl
Se video her: https://www.youtube.com/watch?v=z-E7rAh-KoA

Refshaleøen, Refshalevej 207 A, 1432 København K. Se her: http://goo.gl/maps/8uaIG

