REGLER FOR MELODI GRAND PRIX 2015
Melodi Grand Prix (MGP) 2015 er en åpen melodikonkurranse der alle nasjonaliteter kan sende inn
bidrag. NRK reserverer seg retten til å velge artister, men dette gjøres som regel i samarbeid med
komponist. Alle artister må ha fylt 16 år ved deltakelse i ESC i mai 2015.
NRK oppfordrer spesielt norske komponister til å sende inn bidrag.
NRK vil i tillegg direkte-invitere komponister og artister til å delta i konkurransen.
Ferdige MGP-låter skal ha en varighet på 3 minutter, men demolåter som sendes inn kan ha lenger
varighet enn dette. Bidraget eller bidragene leveres via link på vår hjemmeside www.nrk.no/mgp
eller på en lyd-CD. Bidraget må være upublisert og 100% originalt materiale som ikke tidligere har
vært framført offentlig.
NRK stiller ingen spesielle krav til produksjonskvaliteten på de innsendte demoene, men det er
viktig at vi får en riktig pekepinn på retning og idé. Dersom bidraget blir plukket ut til å delta i
konkurransen skal det leveres ferdig produsert master etter gjeldende regelverk, levert til
nærmere angitt tidsfrist. Det gis ikke noe økonomisk bidrag til innspilling av master. NRK erverver
ingen rettigheter til den enkelte master.
For å være med må du også fylle ut «Skjema for påmelding til Melodi Grand Prix 2015» nederst på
denne siden. Dette legges ved bidraget/bidragene og sendes inn samlet.
Ved å skrive under på innsendingsskjemaet bekrefter du samtidig at du har rettmessig opphavsrett til
sangen(e) og har rett til å sende det inn til juryering. Vår jury vil gjøre sitt valg i løpet av
oktober/november 2014, og alle som har sendt inn bidrag vil bli tilskrevet så fort avgjørelsene er tatt.
Frist for innsending er 01. september 2014.

Lykke til!
Skjema for påmelding til Melodi Grand Prix 2015
Dette skjemaet må vedlegges alle bidrag som skal vurderes av juryen. Sendes det inn flere låter,
med forskjellige opphavskonstellasjoner, må det fylles ut separate skjema for hver låt.
Bidrag sendes på lyd-CD til: MGP 2015, NRK Marienlyst FG41, 0340 Oslo
Frist for innsending er 01. september 2014.
Tittel på låt: ___________________________________________________________
Vokal/ evt. forslag: _____________________________________________________
Komponist: ____________________________________________________________
Tekstforfatter: __________________________________________________________
Kontaktperson: _________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________
Mail: ___________________________________________________________________
Annen relevant info: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
NB! Innsender bekrefter ved underskrift at denne komposisjonen er 100% originalt materiale og
ikke tidligere er fremført offentlig eller gjort kommersielt tilgjengelig. Dette gjelder også
publisering av hele eller deler av komposisjonen på internett. Innsender bekrefter samtidig at
han/hun har lest og godtatt reglene for innsending til MGP 2015.

------------------------------Sign.

