Nazwa imprezy: X Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowe j Zderzak 2011.
Charakter imprezy: przegląd/festiwal muzyczny.
Data i miejsce imprezy: 17 września 2011 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wschodnia 2 w Zgierzu.
Adresaci bezpośredni: młodzież.
Adresaci pośredni (publiczność): dzieci, młodzież, dorośli.
Cele ogólne imprezy:
 propagowanie twórczości młodych artystów rockowych,
 podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności artystycznych uczestników Festiwalu,
 promowanie laureatów Festiwalu w ogólnopolskich i lokalnych mediach,
 wyrównywanie różnic w dostępie do kultury.
Informacja o wcześniejszych edycjach:
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej Zde rzak to przegląd twórczości amatorskich
zespołów wykonujących muzykę z zakresu rock i rock – metal. Festiwal cieszy się coraz
większym zainteresowaniem w środowisku muzycznym. Co rocznie około 100 zespołów zgłasza
chęć udziału w Festiwalu.
Festiwal składa się z dwóch etapów. Pie rws zy etap to wstępne eliminacje przeprowadzane
na podstawie nadesłanych prze z zespoły materiałów de mo. Zgłoszenia zespołów ocenione są
przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów festiwalu oraz członkowie
jury festiwalu. Na podstawie ocen komisji organizatorzy kwalifikują do udziału w przesłuchaniach
konkursowych 10 zespołów. W ramach drugiego etapu festiwalu odbywają się przesłuchania
konkursowe zakwalifikowanych zespołów oraz gala finałowa. Zespoły prezentują swoją
twórczość przed profesjonalnym jury, w skład którego wchodzą dziennikarze muzyczni i muzycy
oraz licznie zgromadzoną publicznością. Jury wyłania Laureata Nagrody Grand Prix oraz przyznaje
Wyróżnienie. Głównym kryterium oceny występów jest oryginalność propozycji i nowatorstwo.
Po przesłuchaniach odbywają się omówienia, podczas których następuje konfrontacja opinii jury
z zespołami.
Uhonorowanie m zmagań zespołów jest gala finałowa czyli uroczyste wręczenie dyplomów,
nagród oraz trofeum. Galę finałową co roku uświetnia występ ubiegłorocznego Laureata Nagrody
Grand Prix oraz zaproszona gwiazda. Dotychczas gośćmi gali finałowe j Festiwalu były takie
kapele jak: Coma, Closterkeller, Hurt, Happysad, Normalsi, Carrion.
Patronat honorowy nad konkursem dotychczas obe jmowali: Wojewoda Łódzki, Łódzki Kurator
Oświaty, Starosta Zgierski, Prezydent Miasta Zgierza.
Opiekę medialną sprawowali: TVP S.A. Odział w Łodzi, Polskie Radio Łódź, Radio Żak,
Ilustrowany Tygodnik Zgierski, STVK Centrum, Portal Internetowy Independent.pl - Polska
Kultura Niezależna, Portal Internetowy Fabryka Zespołów.pl, Portal Informacji Kulturalnej
DziejeSie.pl, Magazyn Muzyków i Realizatorów Estrada i Studio.
Organizatorzy festiwalu: Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu, Stowarzyszenie Kameleon,
Agencja Artystyczna Art. Studio.
Partner festiwalu: MOSiR.

