
CCOOMMPPEETTIITTIIOONNSS  DDEETTAAIILLSS  
CCoommppeettiittoorrss  iinn  tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  FFiiddddllee  aanndd  JJuunniioorr  

ccoommppeettiittiioonnss  ffoorr  AAccccoorrddiioonn,,  TTiinn  WWhhiissttllee,,  SSccoottss  VVeerrssee,,  BBootthhyy  

BBaallllaadd  aanndd  TTrraaddiittiioonnaall  ssiinnggiinngg  mmuusstt  bbee  aaggeedd  1155  oorr  uunnddeerr  aass  aatt  

1188tthh  MMaarrcchh  22002233..    CCoommppeettiittoorrss  iinn  tthhee  JJuunniioorr  FFiiddddllee  

ccoommppeettiittiioonn  mmuusstt  bbee  aaggeedd  1111  oorr  uunnddeerr  aass  aatt  1188tthh  MMaarrcchh  22002233..    

CCoonntteessttaannttss  mmaayy  eenntteerr  OONNLLYY  OONNEE  ccllaassss  iinn  aannyy  ccoommppeettiittiioonn  

FFiiddddllee::    

JJuunniioorr  1100::3300  aamm  ––  AAlltteerrnnaattiivvee  FFeessttiivvaall  TTrroopphhyy  

IInntteerrmmeeddiiaattee  1100::3300  aamm  ––  BBuucchhaann  HHeerriittaaggee  TTrroopphhyy  

SSeenniioorrss  1100::3300  aamm  ––  SSccootttt  SSkkiinnnneerr  TTrroopphhyy  

TTiinn  WWhhiissttllee::  

SSeenniioorr  11::3300  ppmm  --  TTMMSSAA  CCuupp  

JJuunniioorr  11::3300  ppmm  --  AAlleexx  GGrreeeenn  TTrroopphhyy  

MMeellooddeeoonn  1100::3300  aamm  ––  FFrreedd  DDaavviiddssoonn  SShhiieelldd    

DDiiddddlliinngg  11::3300  ppmm  ––  WWiilllliiee  FFrraasseerr  TTrroopphhyy  

MMoouutthh  OOrrggaann  1100::3300  aamm  ––  TTMMSSAA  MMooootthhiiee  CCuupp  

IInnssttrruummeennttaall  GGrroouuppss  11::3300  ppmm  ––  AAbbeerrddeeeenn  SSttrraatthhssppeeyy  

&&  RReeeell  SSoocciieettyy  SShhiieelldd  

AAccccoorrddiioonn::  

JJuunniioorr  1100::3300  aamm  --  TTMMSSAA  CCuupp    

SSeenniioorr  1100::3300  aamm  --  TTMMSSAA  CCuupp  
SSoolloo  iinnssttrruummeennttss  sshhoouulldd  bbee  ppllaayyeedd  uunnaaccccoommppaanniieedd..    AA  

mmeellooddeeoonn  mmaayy  hhaavvee  uupp  ttoo  tthhrreeee  rroowwss  ooff  bbuuttttoonnss  aanndd  uupp  ttoo  

ttwweellvvee  bbaasssseess..    IInnddiivviidduuaall  ccoommppeettiittoorrss  wwiillll  ppllaayy  aannyy  TTHHRREEEE  

SSCCOOTTTTIISSHH  TTUUNNEESS  ooff  hhiiss  //  hheerr  oowwnn  cchhooiiccee..    IInnddiivviidduuaall  

ccoommppeettiittoorrss  iinn  jjuunniioorr  ffiiddddllee,,  jjuunniioorr  wwhhiissttllee,,  mmoouutthh  oorrggaann  &&  

ddiiddddlliinngg  ddoo  aannyy  TTWWOO  SSCCOOTTTTIISSHH  TTUUNNEESS  ooff  hhiiss  //  hheerr  oowwnn  

cchhooiiccee..    IInnssttrruummeennttaall  ggrroouuppss  sshhoouulldd  ppllaayy  TTHHRREEEE  ppiieecceess  aanndd  

tthhee  ppllaayyiinngg  mmuusstt  nnoott  eexxcceeeedd  55  mmiinnuutteess..    GGrroouuppss  sshhoouulldd  

ccoonnssiisstt  ooff  bbeettwweeeenn  tthhrreeee  aanndd  sseevveenn  iinnssttrruummeennttss  ooff  aannyy  

ddeessccrriippttiioonn..  
AAnnyy  ttwwoo  ggrroouuppss  sshhoouulldd  hhaavvee  nnoo  mmoorree  tthhaann  OONNEE  ppllaayyeerr  iinn  

ccoommmmoonn,,  aanndd  aannyy  ccoommppeettiittoorr  ppllaayyiinngg  iinn  mmoorree  tthhaann  OONNEE  ggrroouupp  

mmuusstt  ppllaayy  aa  ddiiffffeerreenntt  iinnssttrruummeenntt  eeaacchh  ttiimmee..    IInn  aallll  

ccoommppeettiittiioonnss  ttuunneess  mmuusstt  bbee  cchhoosseenn  ffrroomm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  lliisstt  

((ii..ee..  ddiiffffeerreenntt  tteemmppooss))::  SSllooww  AAiirr,,  SSttrraatthhssppeeyy;;  MMaarrcchh,,  RReeeell,,  

JJiigg,,  HHoorrnnppiippee,,  SSccoottttiisshh  WWaallttzz..      

MMaarrkkss  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  ffoorr  SSttyyllee  aanndd  OOrrnnaammeennttaattiioonn,,  

LLiivveelliinneessss  oorr  FFeeeelliinngg,,  CCoommmmaanndd  ooff  IInnssttrruummeenntt,,  RRhhyytthhmm  &&  

PPhhrraassiinngg,,  TTiimmiinngg,,  TToonnee  &&  TTuunniinngg..    UUssee  ooff  wwrriitttteenn  mmuussiicc  

dduurriinngg  ccoommppeettiittiioonnss,,  aalltthhoouugghh  ppeerrmmiitttteedd,,  iiss  nnoott  eennccoouurraaggeedd..    

DDeettaaiilleedd  rruulleess  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  oonn  rreeqquueesstt..  

  

CCOOMMPPEETTIITTIIOONNSS  DDEETTAAIILLSS  
  

BBootthhyy  bbaallllaaddss  

JJuunniioorr      1100::3300  aamm  --  AAnnnnee  RReeiidd  CCuupp  

OOppeenn  ((MMaallee//FFeemmaallee))  1100::3300  aamm  --  TTaamm  RReeiidd  TTrroopphhyy  

          

TTrraaddiittiioonnaall  SSiinnggiinngg  

JJuunniioorr  ((MMaallee//FFeemmaallee))  1100::3300  aamm  --  AAnnnnee  RReeiidd  TTrroopphhyy  

MMaallee      11::3300  ppmm  --  TTMMSSAA  CCuupp  

FFeemmaallee      11::3300  ppmm  PPrreessss  &&  JJoouurrnnaall  CCuupp  

SSeeaa  SShhaannttyy  //  WWoorrkk  SSoonngg  11::3300  ppmm  JJeeaann  WWaatttt  TTrroopphhyy  

FFrreeee--SSttyyllee  TTrraaddiittiioonnaall  SSiinnggiinngg  44::0000  ppmm  --  EEllpphhiinnssttoonnee  

IInnssttiittuuttee  QQuuaaiicchh  

OOnnee  ssoonngg  ttoo  bbee  ssuunngg  uunnaaccccoommppaanniieedd  ffoorr  eeaacchh  ccoommppeettiittiioonn  yyoouu  

ssiinngg  iinn..  FFoorr  sseeaa  sshhaannttyy  oorr  wwoorrkk  ssoonngg  yyoouu  mmuusstt  ssiinngg  eeiitthheerr  aa  

sseeaa  sshhaannttyy  oorr  aa  ssoonngg  wwhhiicchh  wwaass  ssuunngg  wwhhiillsstt  wwoorrkkiinngg..    

TThhee  FFrreeee--SSttyyllee  eevveenntt  iiss  ooppeenn  ttoo  iinnddiivviidduuaallss  uussiinngg  

iinnssttrruummeennttss,,  oorr  ggrroouuppss  ooff  22--44  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  iinnssttrruummeennttss,,  

wwhhoo  mmaayy  ppoorrttrraayy  tthheeiirr  oowwnn  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  oonnee  ssoonngg  iinn  

wwhhaatteevveerr  mmaannnneerr  tthheeyy  cchhoooossee..      

MMaarrkkss  ffoorr  TTrraaddiittiioonnaall  aanndd  BBootthhyy  BBaallllaadd  ssiinnggiinngg  wwiillll  bbee  

aawwaarrddeedd  ffoorr  TTrraaddiittiioonnaall  ssttyyllee,,  LLiivveelliinneessss  oorr  FFeeeelliinngg,,  TTiimmiinngg  &&  

PPhhrraassiinngg,,  TToonnee  &&  PPiittcchh,,  CChhooiiccee  ooff  ssoonngg  aanndd  EEnntteerrttaaiinnmmeenntt  

VVaalluuee..          

TThhee  uussee  ooff  wwrriitttteenn  wwoorrddss  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  iinn  aannyy  ssiinnggiinngg  

ccoommppeettiittiioonn..    

SSccoottss  //  DDoorriicc  VVeerrssee  

SSeenniioorr  1100::3300  aamm  --  MMuurriissoonn  SShhiieelldd  

JJuunniioorr  1100::3300  aamm  ––  GGrraannnniiee  SSmmiitthh  TTrroopphhyy    
OOnnee  SSccoottss  oorr  DDoorriicc  ppooeemm  sshhoouulldd  bbee  rreecciitteedd  aanndd  mmaarrkkss  wwiillll  bbee  

aawwaarrddeedd  oonn  rreecciittaattiioonn  sskkiillllss,,  ee..gg..  ccllaarriittyy  ooff  ddiiccttiioonn,,  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ppooeemm,,  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  llaanngguuaaggee  aanndd  

eexxpprreessssiioonn  ooff  sseennttiimmeennttss..  

CCllaarrssaacchh::        
1100::3300  aamm  ––  IIrreennee  WWaatttt  TTrroopphhyy  

CCoommppeettiittoorrss  ttoo  ppllaayy  TTWWOO  SSCCOOTTTTIISSHH  TTUUNNEESS  ooff  aa  

ccoonnttrraassttiinngg  nnaattuurree  ooff  hhiiss  //  hheerr  oowwnn  cchhooiiccee  

  

SSttoorryytteelllliinngg::  

JJuunniioorr  aanndd  SSeenniioorr  11::3300  ppmm  ––  aa  ttrraaddiittiioonnaall  ssttoorryy  oorr  ttaallee  

ttoo  llaasstt  nnoo  lloonnggeerr  tthhaann  1100  mmiinnuutteess  
  

  

  
  

TTRRAADDIITTIIOONNAALL  

CCOOMMPPEETTIITTIIOONNSS  
 

BBOOYYSS  BBRRIIGGAADDEE  HHEEAADDQQUUAARRTTEERRSS  

CCRRIIMMOONN  PPLLAACCEE  

AABBEERRDDEEEENN  AABB1100  11RRXX 
 

SSIINNGGIINNGG  
TTRRAADDIITTIIOONNAALL  SSIINNGGIINNGG  

BBOOTTHHYY  BBAALLLLAADD  

SSEEAA  SSHHAANNTTYY  OORR  WWOORRKK  SSOONNGG  

FFRREEEE--SSTTYYLLEE  TTRRAADDIITTIIOONNAALL  SSIINNGGIINNGG  

IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS  
FFIIDDDDLLEE  

AACCCCOORRDDIIOONN  

  CCLLAARRSSAACCHH  

DDIIDDDDLLIINNGG  

MMEELLOODDEEOONN  

TTIINN  WWHHIISSTTLLEE  

MMOOUUTTHH  OORRGGAANN  

IINNSSTTRRUUMMEENNTTAALL  GGRROOUUPPSS  

WWRRIITTIINNGG  //  CCOOMMPPOOSSIINNGG  
SSOONNGG  WWRRIITTIINNGG  

TTUUNNEE  WWRRIITTIINNGG  

SSCCOOTTSS  //  DDOORRIICC  VVEERRSSEE  

SSTTOORRYYTTEELLLLIINNGG  

SSAATTUURRDDAAYY  1188  MMAARRCCHH  22002233  



EENNTTRRYY  FFOORRMM  
 

 

      PPlleeaassee  eemmaaiill  yyoouurr  eennttrryy  ttoo  

sshhiirrlleeyy..wwaatttt779955@@bbttiinntteerrnneett..ccoomm  

EEnnttrriieess  ttoo  bbee  rreecceeiivveedd  bbyy  TThhuurrssddaayy  1166  MMaarrcchh  22002233  

  

EEmmaaiilleedd  eennttrriieess  pprreeffeerrrreedd  ––  iiff  nnoott  ppoossssiibbllee,,  sseenndd  ttoo  ––  

SShhiirrlleeyy  WWaatttt,,3377  CCrraaiiggiieebbuucckklleerr  TTeerrrraaccee,,  

AAbbeerrddeeeenn,,  AABB1155  88SSXX  

BByy  WWeeddnneessddaayy  1155  MMaarrcchh  22002233  

OOrr  yyoouu  ccaann  eenntteerr  oonn  tthhee  ddaayy  

  

  

  

WWee  eexxtteenndd  aa  wwaarrmm  wweellccoommee  ttoo  aallll  

iinntteerreesstteedd  iinn  ttrraaddiittiioonnaall  mmuussiicc,,  

ssoonngg  &&  vveerrssee..  CCoommee  aalloonngg  aanndd  ttrryy;;  

oorr  ccoommee  aalloonngg  aanndd  lliisstteenn..  TThhee  

aattmmoosspphheerree  iiss  rreellaaxxeedd  aanndd  tthhee  

ccoommppaannyy  ggoooodd..  

  
  

TTeeaa  aanndd  ccooffffeeee  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ddaayy  ––  pplleeaassee  bbrriinngg  

yyoouurr  oowwnn  lluunncchh,,  OORR  ssaannddwwiicchheess  ccaann  

bbee  bboouugghhtt  ffrroomm  llooccaall  sshhooppss  

  

WWee  rroouunndd  ooffff  tthhee  ddaayy  wwiitthh  aa  

PPrriizzee  WWiinnnneerrss  CCoonncceerrtt  ffoolllloowweedd  

bbyy  aa  CCeeiilliiddhh  wwhheerree  mmuussiicciiaannss  aanndd  

ssiinnggeerrss  sshhaarree  tthheeiirr  ttaalleennttss  wwiitthh  

tthhee  wwiiddeerr  aauuddiieennccee..  DDoo  ccoommee  

aalloonngg  iiff  yyoouu  ccaann  ––  iitt  iiss  aatt  tthhee  

HHoollbbuurrnn  WWeesstt  CChhuurrcchh  HHaallll,,  99  

AAsshhlleeyy  PPaarrkk  DDrriivvee,,  AABB1100  66RRYY  

ssttaarrttiinngg  aatt  77..3300  ppmm..    
  

  

  

  

  

  

CCOOMMPPEETTIITTIIOONNSS  DDEETTAAIILLSS  
  

SSoonngg--wwrriittiinngg--11..3300  ppmm  

  
11  AAnnyy  oonnee  wwrriitteerr  mmaayy  ssuubbmmiitt  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  ttwwoo  ssoonnggss  

22  TThhee  ssoonngg  mmaayy  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  aannyy  ssoolloo  

uunnaaccccoommppaanniieedd  ssiinnggeerr,,  wwhhoo  mmaayy  uussee  wwrriitttteenn  wwoorrddss  iiff  

ssoo  ddeessiirreedd  

33  TThhee  ssoonngg  mmuusstt  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  pprreevviioouussllyy  ppuubblliisshheedd  

oorr  ccoommmmeerrcciiaallllyy  rreeccoorrddeedd  

44  TThhee  ssoonngg  mmuusstt  bbee  iinn  tthhee  SSccoottttiisshh  ttrraaddiittiioonnaall  ssttyyllee  

55  TThhee  wwoorrddss  mmuusstt  bbee  oorriiggiinnaall..    TThhee  ttuunnee  mmaayy  bbee  

eeiitthheerr  ttrraaddiittiioonnaall  oorr  oorriiggiinnaall..  

66  TThhee  ssoonngg  mmuusstt  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  eenntteerreedd  iinn  oouurr  

ccoommppeettiittiioonn  pprreevviioouussllyy  

  

TTuunnee--wwrriittiinngg  ––  11..3300  ppmm  

  
11  OOnnllyy  oonnee  ttuunnee  mmaayy  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ppeerr  ccoommppoosseerr    

22  TThhee  ttuunnee  mmaayy  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  aannyy  mmuussiicciiaann((ss))  

uussiinngg  aannyy  iinnssttrruummeenntt((ss)),,  aanndd  uussiinngg  wwrriitttteenn  mmuussiicc  iiff  

ssoo  ddeessiirreedd  

33  TThhee  ttuunnee  mmuusstt  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  pprreevviioouussllyy  ppuubblliisshheedd  

oorr  ccoommmmeerrcciiaallllyy  rreeccoorrddeedd  

44  TThhee  ttuunnee  mmuusstt  bbee  oorriiggiinnaall  bbuutt  wwrriitttteenn  iinn  tthhee  

SSccoottttiisshh  ttrraaddiittiioonnaall  ssttyyllee  

55  WWrriitttteenn  mmuussiicc  ffoorr  tthhee  ttuunnee  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  

tthhee  jjuuddggee’’ss  ppeerruussaall  1155  mmiinnuutteess  bbeeffoorree  tthhee  ssttaarrtt  ooff  

tthhee  ccoommppeettiittiioonn..  

66  TThhee  ttuunnee  mmuusstt  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  eenntteerreedd  iinn  oouurr  

ccoommppeettiittiioonn  pprreevviioouussllyy  

  

  

IInn  aallll  ccoommppeettiittiioonnss  tthhee  JJuuddggee’’ss  ddeecciissiioonn  iiss  ffiinnaall  

 
  

  

  

  

  

NNaammee  
 

 

AAddddrreessss  &&  

PPoossttccooddee  
 

 

Email   

TTeelleepphhoonnee  

DDaattee  ooff  

BBiirrtthh 

(only if 16 or under) 

CCoommppeettiittiioonn  YYoouu  WWiisshh  ttoo  EEnntteerr  

NNBB  PPlleeaassee  ccoommpplleettee  aa  sseeppaarraattee  ffoorrmm  ffoorr  eeaacchh  

ccoommppeettiittiioonn  eenntteerreedd 

  

CCOONNTTAACCTT  SSHHIIRRLLEEYY  WWAATTTT    0011222244  331144779955  OORR    

EEMMAAIILL  SSHHIIRRLLEEYY..WWAATTTT779955@@BBTTIINNTTEERRNNEETT..CCOOMM  
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