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2009. szeptember 12. szombat, Tatabánya
A Peron Music Alapítvány pályázatot ír ki a Kár-
pát- Medencében működő, feltörekvő rock és alter-
natív zenekarok részére, a XIV. Peron Music Tehet-
ségkutató Fesztiválon való részvételre. A pályázat 
kétfordulós.

I. forduló
Az első forduló díjmentes. A zenekarok 2 saját dallal 
(szerzeménnyel) pályázhatnak, amelyet CD-n küld-
hetnek be. Kérjük mellékelni a zenekar bemutatkozó 
leírását, egy zenekari fotót, illetve a kitöltött űrlapot.

Postára adás határideje: 2009. június 15.
Beküldési cím: Peron Music Alapítvány
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Információ: Cserteg István 06-20/4989-574
peronmusic@chello.hu

A beérkezett pályázatokat zsűri bírálja el. Ezek-
ből 18-20 előadót a Peron Music meghív a 2009. 
szeptember 12-ére, a Tatabányán megrendezésre 
kerülő fesztiválra.

A tehetségkutató fesztiválról fi lm készül televí-
ziós bemutatásra.

II. forduló
A fesztivál helye: Tatabánya, Roxxy Music Cafe
A fesztivál időpontja: 2009.szeptember 12.
Nevezési díj: 10.000 Ft/zenekar

A fesztivál zsűrijében hazai szaktekintélyek 
vesznek részt.

A XIV. Peron Tehetségkutató fesztivál jelentkezé-
si űrlapja letölthető a www.peronmusic.hu  címről.

Peron Tehetségkutató Fesztivál újra
A Peron Music Alapítvány a hazai tehetségkutató 
rendszer átalakulása után a Peron Tehetségkutató 
Fesztivált továbbra is ősszel rendezi meg. A hazai 
feltörekvő zenekaroknak június 15-ig lehet jelent-
kezni, a döntőre 2009. szeptember 12-én, szomba-
ton kerül sor Tatabányán.

A kiíró Peron Alapítvány a pályázatokban to-
vábbra is bemutatkozást és két hangfelvételt kér a 
zenekaroktól. A jelentkezési lap letölthető a www.
peronmusic.hu weboldalról.

A rendkívül nagy hagyományokkal rendelke-
ző Peron Tehetségkutató Fesztivál továbbra is az 
alternatív, rock, és metal zenekaroknak biztosít 
bemutatkozási lehetőséget. A döntőre 18 együttes 
kaphat meghívást, ahol két szerzemény zsűri és 
közönség előtti bemutatása lehetséges. A zsűri a 
kreativitás és egyéni törekvések mellett a pontos-
ságra, a zenére, a dalszövegre fi gyel. A legmaga-
sabb pontszámot elérő csapatok stúdióba és fesz-
tiválokra juthatnak el. A Peron Music Alapítvány 
évek óta jelentős erőt fordít a nyertes zenekarok 
utógondozására. A fesztiválról idén is fi lm készül, 
amely televíziós bemutatásra kerül.

A Zenei Világnap közelsége kötelezi a szerve-
zőket a jó hagyományok folytatására. A döntőn 
fellép a tavalyi fesztivál győztese, a Láma Dalai 
zenekar.

A magyarországi tehetségkutató fesztiválok 
további jelentős változásokon esnek majd át a kö-
vetkező években. Az országos és dunántúli szövet-
ségek a tehetségkutatók győzteseit 2009-ben televí-
ziós gálaműsor keretében mutatják be.
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