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3. CHANTE! CHANTE! CHANTE!
FRANSIZCA ŞARKI YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

Madde 1:
Frankofoni Festivali kapsamında, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi “Chante! Chante!
Chante!” isimli bir ses yarışması düzenlemektedir. Yarışma, Türkiye'de Fransızca eğitim
veren okulların öğrencilerinin katılımıyla, üç klasmanda gerçekleştirilecektir:
1 - İlköğretim 1. kademe (3. ve 4. sınıflar)
2 - İlköğretim 2. kademe (5. - 6. - 7. ve 8. sınıflar)
3 - Lise
Yarışmaya şu okullar davetlidir:
- Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi
- Ankara Özel Tevfik Fikret İlkokulu & Ortaokulu
- Charles de Gaulle Fransız Lisesi
- Charles de Gaulle İlköğretim Okulu
- GSÜ Galatasaray İlkokulu & Ortaokulu
- İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
- İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
- İzmir Özel Tevfik Fikret İlkokulu & Ortaokulu
- İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi
- Neslin Değişen Sesi İlkokulu & Ortaokulu
- Notre Dame de Sion Özel Fransız Lisesi
- Özel Karşıyaka Piri Reis İlkokulu & Ortaokulu
- Özel Küçük Prens İlkokulu & Ortaokulu
- Özel Saint Benoît Fransız Lisesi
- Özel Saint Michel Fransız Lisesi
- Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi
- Pierre Loti Fransız İlköğretim Okulu
- Pierre Loti Fransız Lisesi
- Yeni Nesil 2000 İlkokulu & Ortaokulu

Madde 2:
Yarışmaya katılım bireyseldir.
Her okuldan sınırsız sayıda öğrenci başvuruda bulunabilir, ancak her üç klasmanda da
maksimum finalist sayısı beş olacaktır. Seçici kurul gerekli gördüğü takdirde her
klasmandaki finalist sayısını değiştirebilir.

Madde 3:
Yarışma, “Eleme” ve “Final” olmak üzere iki etapta gerçekleşecektir.

Madde 4:
Yarışmacı adayları, başvuru için iki şarkı kaydı gerçekleştireceklerdir. Şarkılardan biri
“Zorunlu Eserler” listesinden seçilecek, diğeri ise adayın kendi tercihi ile seçeceği bir
eser olacaktır. Adayın kendi tercih edeceği eser, “Zorunlu Eserler” listesindeki eserlerden



biri olamaz.

Madde 5:
Katılımcılar, eleme etabı için, başvuru formuna ek olarak, iki şarkıdan oluşan ses
kayıtlarını, herhangi bir dijital formatta, yarışmaya ait Internet sayfasında bulunan
elektronik posta adresine 11 Şubat 2019 tarihine kadar göndermekle yükümlüdürler.
Elemeler bu ses kayıtları üzerinden gerçekleştirilecektir.
Katılımcılar şarkılarını tek bir enstrüman veya grup eşliğinde seslendirebilecekleri gibi, bir
enstrüman eşliği olmaksızın hazır altyapı kullanarak da kayıt edebilirler.
Seçici kurul, yarışmaya davetli olan okulların müzik öğretmenlerinden oluşacaktır.
Finale kalan yarışmacılar, 25 Şubat 2019 tarihinde Saint Benoît Fransız Lisesi'nin Internet
sitesinde ilan edilecektir.
Ayrıca finale kalan okullara resmi bilgilendirme yapılacaktır.

Madde 6:
Elemeyi geçerek finale hak kazanan yarışmacılar, final gecesi şarkılarını jüri önünde ve
orkestra eşliğinde seslendireceklerdir.
Orkestra eşliği, Saint Benoît Fransız Lisesi tarafından sağlanacaktır.
Şarkının düzenlemesi veya artistik sunum tek bir enstrüman eşliğini zorunlu kılıyorsa,
yarışmacı parçasını orkestra olmaksızın, bu tek enstrüman eşliği ile de
seslendirebilecektir.
Final performanslarında orkestra, yarışmacının ön eleme için hazırladığı kayıttaki versiyon
ve orkestrasyonu referans alacaktır.
Final jürisi, ülkemizin frankofon sanatçıları, müzik yazarları ve yapımcılarından
oluşacaktır.

Madde 7:
Finalde, ilköğretim 1. kademe (3. ve 4. sınıflar), ilköğretim 2. kademe (5. - 6. - 7. ve 8.
sınıflar) ve lise olmak üzere üç klasmanda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri
verilecektir.
Finale kalan yarışmacılar 19 Mart 2019 tarihinde, (daha sonra açıklanacak bir saatte)
öğretmenleri eşliğinde Saint Benoît Fransız Lisesi'nde prova ve final performansı için hazır
bulunacaklardır.

Madde 8:
Finale kalan yarışmacılar, final etabında, ön eleme için yollamış oldukları kayıtlarda yer
alan eserlerden birini seslendireceklerdir. Bu eserin tercihi yarışmacının kendisine aittir.
Finalistler tercihleri olan şarkıyı 4 Mart 2019 tarihine kadar Saint Benoît Fransız Lisesi
Yarışma Kurulu'na bildirmekle yükümlüdürler. Bu tarihten sonra herhangi bir tercih
değişikliği kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
• 18 ŞUBAT PAZARTESİ : Son kayıt gönderme günü
• 25 ŞUBAT PAZARTESİ : Finalistlerin açıklanması
• 4 MART CUMA : Finalistlerin şarkı bildirimi için son gün
• 19 MART SALI : Final


