


Ahoj,
v naváznosti na Frontline Festival, největší rapovou událost roku 2023, ti chceme dát prostor aktivně se
podílet na vizuální identitě festivalu a stát se tak nedílnou součástí naší komunity. Naší vizí je vytvořit
progresivní hudební platformu s účastí trendujících a respektovaných umělců nejen z ČR, ale také ze
zahraničí. Chceme zajistit profesionálně zorganizovanou akci, kde se rapová komunita bude společně
potkávat, tvořit a spolupracovat, a posouvat českou rapovou scénu za hranice naší republiky. 

Druhý ročník Frontline festivalu přesouváme do Prahy, a uskuteční se na Výstavišti Holešovice v termínu 21.
– 22. 7. Nabídneme nabitý hudební a doprovodný program obsahující to nejlepší z CZ & SK rapové scény i
účast svěžích zahraničních jmen. 



Výzvu sdílíme, abychom oslovili začínající i dlouhodobě tvořící umělce napříč Českou republikou, a nabídli
jim spolupráci, jejímž výstupem by měla být site-specific instalace, která bude nedílnou součástí festivalu, a
bude dotvářet jeho atmosféru nebo se přímo stane virálním hitem pro všechny přítomné. 

Na následujících stránkách nalezneš specifikaci harmogramu, vizuální identity, odměny i upřesnění toho, co
konkrétně od tebe potřebujeme. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktuj na info@frontlinefestival.cz.
Pokud uvažuješ o účasti na open callu, vyplň nezávaznou přihlášku pomocí tohoto formuláře, abychom na
tebe měli kontakt a mohli se ti ozvat s aktualitami, či případnými změnami v harmonogramu.
Těšíme se na tvoje nápady!



této výzvy se mohou účastnit všechny osoby starší 16 let, které potvrdí svou účast prostřednictvím
uvedeného formuláře

účast v soutěži není podmíněna uměleckým vzděláním ani studiem na jedné z uměleckých škol, ale
naopak otevřena všem osobám se zájmem něco reálného vytvořit a být součástí komunity kolem
Frontline festivalu



31. 1. 2023 Zveřejnění výzvy

1. 2. – 31. 3. 2023 Příprava návrhů

31. 3. 2023 Poslední den pro zaslání návrhů

10. 4. 2023 Vyhodnocení návrhů k realizaci

10. 4. – 14. 7. 2023 Realizace vítěžného návrhu

20. 7. 2023 Instalace na místě



bude dostatečně atraktivní, aby
návštevníky zaujal

 bude relevantní vůči koncepci
rapového festivalu (a jeho identitě)

bude možné v rámci finančních,
časových I produkčních možností
realizovat

 návrh site-specific instalace (umělecký
objekt, sochu, obraz..), který:

název & stručný popis konceptu

vizualizaci nebo nákres návrhu

odhadovaný rozpočet na realizaci

 harmonogram příprav (květen –
červen)



Možnost být součástí budování identity rapového festivalu Frontline zahrnující
nejen spolupráci s profesionálním týmem pořadatelů, ale i možnost setkání s
kreativci a umělci z jiných oborů či hudebními hvězdami festivalu. V
neposlední řadě i možnost získat finační ohodnocení a uznání od rapové
komunity. 

pro vítězný návrh: garanci realizace návrhu (dle návrhů možná i první tři)

pro tři nejlepší návrhy: finanční ohodnocení v celkové hodnotě 10 000 Kč

pro pět nejlepších návrhů: 2 vstupenky na festival



Zde naleznete podklady k festivalu Frontline:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nqz40YvbbAluj7uP37RmKBaVrq89S61g 

Formulář k potvrzení nezávazné účasti:

Kdybyste měli jakýkoliv doplnující dotaz k podkladům, tak se nám prosím ozvěte
na uvedené mailové adrese: info@frontlinefestival.cz

        https://forms.gle/Ht8GFHzoNdvBMUaH6

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nqz40YvbbAluj7uP37RmKBaVrq89S61g

