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Així serà el festival d'OT on tu també
pots participar

Operación Triunfo ja no és només un programa televisiu, sinó que és tota una experiència que
concursants i públic viuen en moltes plataformes diferents: televisió, xarxes socials, concerts?
Ara l'organització d'OT ha inaugurat el primer festival de música d'Operación Triunfo,
l'anomenat #OTFest (http://www.rtve.es/rtve/20190617/arranca-otfest-festival-musicaoperacion-triunfo/1958121.shtml) . No és un festival de concerts en directe, sinó que és una
acció digital en la que tothom pot participar a les xarxes socials amb l'etiqueta #OTFest. I el
millor de tot? Que pots aconseguir un accés directe per les proves de la propera edició i formar
part de l'esdeveniment musical de l'estiu on actuaran artistes d'OT juntament als nous aspirants.

? Comunicado oficial de @NoemiGaleraN
(https://twitter.com/NoemiGaleraN?ref_src=twsrc%5Etfw) sobre el #OTFest
(https://twitter.com/hashtag/OTFest?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ? https://t.co/MhAOj11xAp
(https://t.co/MhAOj11xAp) pic.twitter.com/60IMmlDeSQ (https://t.co/60IMmlDeSQ)
? OT 2018 (@OT_Oficial) 18 de juny de 2019
(https://twitter.com/OT_Oficial/status/1141012702434693120?ref_src=twsrc%5Etfw)
Com pots participar?
Primer de tot has de ser MAJOR D'EDAT, sinó no pots participar.
Has de gravar un vídeo interpretant alguna cançó (en solitari) amb un tema de les edicions
d'OT2017 o OT2018 utilitzant les bases musicals que trobaràs al Canal de Youtube
d'Operación Triunfo i publicar-ho a Twitter amb l'etiqueta #OTFest. Els vídeos seleccionats es
publicaran al canal de Youtube d'OT.
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Pots enviar tots els vídeos que vulguis amb la condició que durin mínim 2 minuts i màxim 2 minuts i
20 segons. Tens temps fins el dilluns 15 de juliol a les 16h.
Els participants escollits per l'equip de càsting, liderat per Noemí Galera, aconseguiran un passi
directe per la Fase 1 del càsting de la propera edició d'Operación Triunfo, així quan vagin al
càsting presencial no s'hauran d'esperar a la cua general.
#OTFest
Aquesta acció digital acabarà amb el concert OTFest en el que cantaran concursants d'OT i
una selecció dels participants que hagin aconseguit que el seu vídeo estigui publicat a Youtube.
El concert es podrà seguir per streaming.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=2V8BGsaQI6w
El grup de música Arnau Griso visita AdolescentsiCat ( http://instagram.com/adolescentsicat) .
Arnau Blanch i Eric Griso van començar a penjar vídeos musicals a Internet, però han canviat la
seva habitació per sales com Razzmatazz. Parlem dels seus inicis i del seu nou single, que ens
presenten en exclusiva.Com sempre, els farem respondre l'interrogatori íntim i els farem superar
les proves del programa!
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