Gör en egen Pride version av Soundtrack Örebrolåten Bit för bit och
spela på invigningen av Örebro Pride 2016
Nu har du chansen att stå inför tusentals människor och framföra din Pride tolkning av Örebrolåten Bit för bit.
Soundtrack Örebro skapades i syfte att ta fram ett ljudvarumärke för staden, en låt som kan spelas på både högtidliga
och vardagliga stunder. Idag har låten tre olika versioner och fler komma skall. Nu under våren kommer ytterligare två
versioner att släppas och vi vill även uppmana er att göra fler i alla tänkbara arrangemang och musikstilar.
Därför utlyser vi nu tillsammans med Örebro Pride en Pride-version av Soundtrack Örebrolåten Bit för bit som ska
framföras under festivalen den 26-28 augusti 2016.
Den akt som vi tycker gör den allra mest spännande tolkningen kommer att erbjudas:
•

Marknadsföring i både Örebro Prides och Soundtrack Örebros kanaler

•

Framföra låten vid start av den årliga regnbågsparaden, inför tusentals personer.

•

Framföra låten på scenen i Pride Park, med genomsnitt 10 000 besökare som står och hejar på.

•

Oändlig kärlek från oss!

Så vem ska söka?
Naturligtvis får alla lämna in sitt bidrag till tävlingen men liksom de flesta tävlingar finns det vissa kriterier att följa:
•

Texten ska vara i enlighet med Örebro Prides och Soundtrack Örebros värderingar. Dessa kan du läsa mer om
på respektive webbsida www.orebropride.se, http://soundtrackorebro.se/anvandarvillkor.pdf

•

Texten ska vara inte vara bunden till kön utan rikta sig till alla

Låter detta spännande? Ja, skicka ert bidrag till oss i form av MP3 eller länk för lyssning, det kan vara en enkel demo.
Inget bidrag kommer att publiceras på något sätt utan ert medgivande. Vi vill ha ditt bidrag senast den 1 maj 2016.
Lycka till & Happy Pride!

Har ni några frågor så kontakta:
Rebecca Larserö, Projektledare Örebrokompaniet Soundtrack Örebro
rebecca.larsero@orebrokompaniet.se 076 311 82 44
Örebro Pride

info@orebropride.se

								

