Karaoken MM-kilpailu
Karaoken Maailmanmestaruuskilpailu ja Suomen karsinta
Karaoken MM-kilpailu on järjestetty vuodesta 2003 alkaen. Karaoke World Championships -tapahtuman
ja sen oikeudet omistaa suomalainen osakeyhtiö Oy KWC Organization Ltd. Kotisivuiltamme
www.kwc.fi löytyy tapahtuman historiaa sekä kaikki muu kilpailua käsittelevä informaatio kattavasti ja
monipuolisesti.
Karaoken maailmanmestaruuskilpailun finaali 2018 järjestetään Málagassa, Espanjassa.
Ennakkoilmoittautuminen Suomen kilpailijoille on jo alkanut (www.kwc.fi), ja varsinaiset alkukarsinnat
starttaavat tammikuussa. Alkukarsintoja järjestetään ympäri Suomea aina huhtikuulle asti, jonka jälkeen
siirrytään juhannukseen asti kestäviin aluefinaaleihin. Aluefinaaleista valitaan yhteensä 70-80 laulajaa
Suomen finaaliin.
Suomen finaali järjestetään Vantaan Tulisuudelmassa 17.-18.8, ja tapahtuma striimataan suorana
lähetyksenä. MM-finaali järjestetään Málagassa lokakuussa 2018 ja loppukilpailuun odotetaan yli 80
laulajaa 25-30 eri maasta. Suomen kisajoukkueeseen valitaan yksi naisedustaja, yksi miesedustaja sekä
yksi duettopari.

Karsinta ravintoloissa
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•
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•
•

Karsintapaikka saa itse päättää minä iltana / iltoina karsinnat pidetään. Karsintojen määrä sovitaan
etukäteen.
Alkukarsinnan hinta on 100 euroa / karsinta.
Tilaisuus tulee juontaa.
Karsintapaikan tulee itse huolehtia kilpailun karaokejuontajasta ja laitteistosta.
Karsinnan järjestäjällä tulee olla ammattimainen karaokelaitteisto sekä kattava kappalevalikoima.
Alkukarsinnassa tulee olla kolmen hengen tuomaristo, joka koostuu paikallisista musiikkialan
ammattilaisista, toimittajista tai muuten viihteen/kulttuurin parissa vaikuttavista henkilöistä.
Tuomariston ei ole sallittua olla selkeästi alkoholin vaikutuksen alaisena kilpailun aikana.
Huutoäänestykset ovat kiellettyjä.
Ilmoittautuminen kilpailuun tulee aina tehdä paikan päällä virallisella kilpailulomakkeella
riippumatta siitä, onko kilpailija ilmoittautunut jo ennakkoon.
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•

•
•

Alkukarsinnoista jatkoon (aluefinaaliin) päästetään tuomarien arvioiman tason mukaan yleensä
noin 3-8 henkilöä.
Jatkoon päässeiden nimet, yhteystiedot (täydellinen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja
yhteiskuva tulee lähettää osoitteeseen kwc@kwc.fi sekä oona.repo@kwc.fi. Valokuvia käytetään
KWC:n sosiaalisen median kanavissa.
Kaikki ilmoittautumislomakkeet tulee säilyttää ja lähettää osoitteeseen: KSF Entertainment Ltd, PL2
08101 Lohja
KSF kutsuu jatkoon päässeet aluefinaaleihin, joiden paikat ja ajankohdat varmistuvat myöhemmin.

Markkinointi
•
•

•
•
•

Kaikki karsintatapahtumat ovat esillä KWC:n virallisella sivulla www.kwc.fi ja KSF markkinoi
tapahtumia aktiivisesti.
KSF tekee karsinnoista Facebook-tapahtumat, ellei järjestäjän kanssa toisin sovita. Tapahtumien
tulee noudattaa yhtenäistä linjaa kilpailun ja muiden karsintapaikkojen kanssa (teksti, kansikuva,
rinnakkaisjärjestäjät).
Ravintoloiden omaa markkinointia varten KSF:n sivulla on ladattavissa viralliset markkinointitekstit
sekä käytettävät kuvat.
KSF toimittaa karsintapaikoille kilpailujulisteet, joiden toivomme olevan näkyvästi esillä.
KSF toimittaa karsintapaikoille ilmoittautumislomakkeet sekä arviointilomakkeet.

Muuta
•

KSF toimittaa ravintoloihin myös jokaiselle kilpailijalle jaettavat Viking Linen etukortit ja mahdollisesti
muita palkintoja.

Ladattava materiaali osoitteessa http://suomi.kwc.fi/mediapankki/
•
•
•
•

ilmoittautumislomake tulostettavaksi
MM-arviointilomake tulostettavaksi
-sisältää tuomariston ohjeistuksen sekä kilpailun säännöt
markkinointitekstit sekä käytettävät kuvat
tämä "Tietoa järjestäjälle"-info
Lisätiedot: Luca Gargano, luca.gargano@ksf.fi, 050 5514165

