ORAVA MÁ TALENT 2018
Ďakujeme všetkým účastníkom kastingu Orava má talent 2018 za skvelé
výkony. Finalistom prajeme veľa šťastia vo veľkom finále, ktoré bude dňa
22.04.2018 v nedeľuv Dome kultúry v Námestove. Všetkým, ktorým to tohto
roku nevyšlo, prajeme veľa trpezlivosti, tvorivých síl a skvelých nápadov.
Nevzdávajte to, pokračujte v tom v čom ste dobrí, rozvíjajte svoj talent naďalej,
určite to prinesie vytúžené ovocie.
FINÁLOVÁ JEDENÁSTKA
SPEV
1. Karolína Chomisteková
2. GOLD VOICES
3. Daniela a Scarlet Marlengové
HUDBA
4. Filip Durčák
5. René Čeladinský a Laura Rusnáková
TANEC
6. PIERROT - Step
7. Strange girls
8. DFS Oravanček
9. ADELS CREW
ŠPORT
10. Creative movement
11. Viktória Kurtulíková

Divoká karta
Zuzka Miklušáková a Lenka Ondreková (tanec a spev) zlúčené číslo
ODBORNÁ POROTA bola v zložení:
Tomáš Balák - predseda poroty, absolvent VŠMU v BA, tvorca TV programov,
hudobník
Adrián Malovaník -absolvent Akadémie umení, pedagóg huslí
Janka Babuliaková- tanečná pedagogička, folkloristka a speváčka
Eva Bucová - pedagóg hudba, spev
Ján Gerát - učiteľ akrobatických tancov, zakladateľ tanečnej školy GREAT
DANCE SCHOOL v Tvrdošíne
Janka Veljačiková – výtvarníčka

Finále súťaže Orava má talent sa uskutoční dňa 22.04.2018
v Dome kultúry v Námestove o 14.00 hodine.
HOSTIA FINÁLE:
spevák a hudobník TOMÁŠ BEZDEDA– finalista Superstar
skvelý tanečník MIROSLAV BRUISE ŽILKA - finalista
Nemecko má talent, 3.miesto ČeskoSlovensko má talent, ktorí
zároveň zasadnú do porotcovského kresla.
Určite sa je na čo tešiť !!!
OZNAM PRE FINALISTOV:
GENERÁLKA V DEŇ FINÁLE: o 12.00 hodine v Dome
kultúry v Námestove - ÚČASŤ NUTNÁ !
Prosíme finalistov, aby do 18.04.2018 (streda) do 18.00 hodiny
zaslali na e-mailovú adresu: alica.krsakova08@gmail.com
súťažné amatérske prezentačné video – videovizitku s dĺžkou
nahrávky maximálne 1 minúta – ktorá bude vystihovať
súťažiaceho v akcii (či už s rodinou, spolužiakmi, súborom pri
tréningu...), bude mať nápad a jedinečnosť.

Súťažné videá budú dňa 18.04.2018 zverejnené na fb Centra
voľného času Maják, zároveň bude spustené laikovanie
jednotlivých videí, ktoré bude ukončené v deň finále. Počty
laikov a počty pridelených bodov od odbornej poroty určia
VÍŤAZA VIDEOVIZITKY.

