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UYGULAMA
Satıcı Bilgisi
Ad:

sinanes

İlan ayrıntıları
Referans no:

RF958637

Proje Bilgileri
Başlık:
Şahıs / Şirket:
Ülke:
Şehir:
İlçe:
Proje Tanımı:

UYGULAMA
Şahıs
Türkiye
ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI
TV PROGRAMI JÜRİ ÜYELERİ:YILDIZ TİLBE
SONER SARIKABADAYI VE GÜLŞEN:
YARIŞMA FORMATI
1.TUR: Jüri üyeleri Türkiye nin 7 bölgesinde bir kaç
şehir gezerek söz yazarı ve bestecileri seçerler.
2.TUR: Besteciler (banttan yayınla) jürinin
karşısında kendi eserlerini seslendirirler,
Her jürinin kendi takımına 16 kişi seçme kontenjan ı
vardır.
Toplamda 48 kişi çeyrek finale çıkmaya hak kazanır.
ÇEYREK FİNAL (DÜELLO)
Söz yazarları bestelerini kendi gruplarında
koçlarının (jüri) eşleştirmesiyle düello yaparlar ve
her koç
4 er kişi yarı finalistlerini belirlerler.
YARI FİNAL CANLI YAYIN ETABI
(BESTOLOJİ EVİ)
12 yarı finalist internet üzerinden 7/24 izlenebilen ve
sosyal medyadan
(instigram, facebook, twiteer) izlenebilen bestoloji
evinde final için yarışacaklardır.
3 kişi finale kalacaktır ve bu finale kalanlar sms
oylaması ile halk tarafından belirlenecektir.
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1.HAFTA:Her koç kendi ekibine nakarat bir söz
dörtlüğü yahut ta bir kaç mısra verecek. Söz ve
müzik uyarlamalarını isteyecektir.
NOT: Besteciler yarışma boyunca söylemedikleri
kendi eserlerini caver yapma hakkına da sahiptir,
isterlerse de 1 hafta boyunca başka bir eserde ortaya
koyabilirler.12 kişiden en çok oyu alan kişi bestoloji
evinde tarafsız bölgeye geçerek 3 finalistten ilki
olur.
2.HAFTA:Her koç kendi ekibine müzik vererek söz
yazmalarını isteyecektir ve yine sms oyu ile seçilen
yarışmacı tarafsız bölgeye geçecektir.
Güçlü Yanlar: 3.HAFTA:Her koç kendi ekibine müziğin tamamını,
sözlerin ise giriş kısmını vererek nakarat
uyarlamalarını isteyecektir .Yine sms oyu ile seçilen
kişi tarafsız bölgeye geçerek 3 yarışmacı finalist
olacaktır.
FİNAL BÖLÜMÜ
Bestoloji evinde 3 finalist yarışmacı kendi eserleri
ile yarışacak ve en çok sms oyu alan birinci
seçilecektir.
ÖDÜL
Birinci olan yarışmacı sevdiği sanatçı ile birlikte
eserini düet yaparak single ve klip yapma fırsatı
yakalayacaktır.
BESTOLOJİ EVİ’NİN KURALLARI: Tarafsız
bölgede olan finalist yarışmacısı diğer koçların
takımlarını gezebilme hakkına ve bilgi paylaşımına
sahiptir ve aynı zamanda koçlarda belirli günlerde
bestoloji evini ziyaret ederek çalışmaları yakından
takip edecektir

Fırsatlar:

Dip not:Bu site yapımcılara sunulmak için
hazırlanmış ve proje star up bünyesinde geliştirilmek
üzere sunulacaktır.Jüri dahil herşey tamamen hayal
ürünüdür
İŞİTME ENGELLİLERE BESTE DİNLETİMİ
Bu uygulama işitme engellilerin yeni şarkı sözlerini
kendi arkadaşlarınada göndereceği bir uygulamadIR
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Bu site ise daha yapım aşamasında olup gönüllük
esaslıdır.Gerekli yatırım aldığında .Kendi eserlerini
işitme engellilere işaret dili ile okumaya dayalı bir
android programdır.Eserlerini bize gönderen
besteciler dilerse başka birinide
yönlendirebileceklerdir.işitme engellilere yönelik bir
proje olup Hocamız eşliğinde şarkılarının çevirisi
yapılacak ve yaklaşık 3 milyona yakın yurttaşımıza
farkli bir deneyim sunulacaktır
İlan Verme
YATIRIM ALMAK VE 3 VE EN GÜZEL
Sebebi:
BURAYA YAZMADIĞIM PROJEYİ HAYATA
GEÇİRMEK ODA BİR UYGULAMADIR SİTEYE
GİRERSENİZ GÖREBİLİRSİNİZ SAYGILAR
Web Sitesi:
https://besteloji.godaddysites.com/
Proje Sahipleri ADIM SİNAN TAVŞAN AMATÖR BESTECİ VE
Hakkında:
SÖZ YAZARIYIM BESTECİLERİN YAŞAMIŞ
OLDUĞU SIKINTILARI BİLİYORUM EN
AZINDAN HAYATI VE BU MÜZİK PİYASASINI
KAALE ALMAYIP İNSANLAR İÇİN ŞARKI
SÖZÜ VE BESTELERİNİ PAYLAŞSINLAR
Aranan Yatırım Eşit Ortaklık
Şekli:
Aranan Yatırım 30,000 TL
Tutarı:
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