Housekeeper Podcast Contest
2022
Katılım Koşulları
· Yarışma amatör veya profesyonel tüm müzikseverlere açıktır.
· Yarışmaya gönderilecek set daha önce yayınlanmamış ve bir başkasına ait olmamalıdır.
· Herhangi bir siyasi veya dini görüşle bağdaştırılabilecek ses kullanılan setler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
· Yarışmacılar 1’den fazla set ile yarışmaya katılabilir.
· 1’den fazla kişinin ortak hazırladığı set ile yarışmaya katılması mümkündür.
· Yarışmacıların hazırladığı seti 55 dakikadan kısa, 65 dakikadan uzun olmayacak şekilde
#HPC2022 etiketi ve yarışma görseli ile birlikte SoundCloud hesabına yüklemesi gerekmektedir.
· Yarışmacıların SoundCloud hesabına yüklediği setin açıklama kısmına setin tracklist’ini yazması
gerekmektedir.
· Tracklist yazılmayan setler değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Yarışmaya gönderilecek set, house müzik ve türevlerini içermelidir.
· Yarışmacıların ad soyadı, adres, telefon, e-posta, özgeçmiş ve setin SoundCloud linkini en geç 3
Haziran 2022 Cuma günü saat 23.59’a kadar www.housekeeper.com.tr internet sitesinde bulunan
başvuru formu aracılığıyla göndermesi gerekmektedir.

Yarışma Takvimi
· İlk Başvuru Tarihi: 4 Nisan 2022, 00.00
· Son Başvuru Tarihi: 3 Haziran 2022, 23.59
· Finalistlerin Açıklanması: 10 Haziran 2022, 18.00
· Sonucun Açıklanması: 24 Haziran 2022, 18.00

Jüri

· Bediz Yıldırım (İstanbul Moda Akademisi)
· Eda Solmaz (Hürriyet)
· Erkan Adlin (Doğulu Music)
· Gökçe Güzel (Zorlu PSM)
· İlker Aksungar (Housekeeper)
· İskender Karfakis (Compel)
· Sezer Uysal (Suara)

Sponsor
· Ableton
· Aka Bus
· Arturia
· Compel
· Denon DJ
· Genelec
· Radio Spoon
· Zorlu PSM

Ödüller

· Housekeeper Podcast serisinde yer alma şansı
· Housekeeper Showcase'de çalma şansı
· Housekeeper Radio Show'da çalma şansı
· Housekeeper hediye paketi
· Ableton Push 2 + Live 11 Suite
· Arturia FX Collection 2
· Arturia KeyStep Pro
· Arturia MiniFuse 4
· Arturia Pigments
· Arturia V Collection 9
· Denon DJ HP1100
· Genelec 8020D

Diğer Hususlar

fi

Yarışmaya katılan setlerin her türlü kri hakkı sahibine aittir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmacılar gönderilen setlerin www.housekeeper.com.tr ve sosyal medya hesaplarında
yayınlanacağını kabul etmiş sayılır. Housekeeper gerekli gördüğü takdirde yarışmanın tarihlerini
değiştirme hakkına sahiptir. Yarışmaya başvuru yapan tüm yarışmacılar yarışma şartnamesindeki
tüm maddeleri aynen kabul etmiş sayılırlar.

