
CUM SĂ PARTICIPI 

Căutăm o voce de actor pentru un rol în noile episoade Ben 10. 

Da! Vei putea face parte din noul serial „Ben 10” și, astfel, vei 

putea da voce unui personaj!  

Ce este o voce de actor? 

Ei bine...chiar și personajele animate au nevoie de voci. Aceste 

voci sunt înregistrate într-un studio de dublaj. Te vom invita la 

studioul nostru și aici vei fi înregistrat în timp ce vei citi replicile 

personajului din noile episoade „Ben 10”. Sigur, nu este vorba 

doar despre citit. De fapt, este vorba de talent actoricesc! 

Personajul tău este trist? Uimit? Obosit? Fericit? În funcție de 

starea lui de spirit, vocea va fi diferită.   

Chiar voi face parte din noua serie „Ben 10”? 

DA! Episoadele pentru care îți vei împrumuta vocea vor fi 

difuzate la televizor, la Cartoon Network! Toți prietenii îți vor 

auzi vocea la Cartoon Network, în noile episoade care vor fi 

difuzate la începutul anului 2017!  

CUM SĂ ÎNREGISTREZ? 

Dacă folosești un dispozitiv mobil: 

În momentul în care vei da clic pe butonul „CAUTĂ” din pagina de concurs, telefonul mobil/tableta 
te va întreba dacă vrei să folosești un fișier deja existent sau dacă vrei să înregistrezi un nou fișier 
audio. Poți folosi orice aplicație mobilă pentru a-ți înregistra vocea.

Dacă folosești calculatorul: 

Asigură-te că există un microfon conectat la calculator. Dacă sistemul de operare este Windows, 
caută un program numit „Sound Recorder” (îl poți găsi urmând următori pași: Start  >> All 
Programs >> Accessories). Dacă folosești un MAC, poți folosi programul Apple Quicktime Player 
pentru a te înregistra. Poți folosi orice aplicație pentru a-ți înregistra vocea. Pentru a te înscrie în 
concurs, dă clic pe butonul „CAUTĂ”, iar apoi alege fișierul audio pe care dorești să îl încarci. 

Când ai terminat înregistrarea, completează formularul cu datele tale de contact: numele complet și 

adresa de e-mail validă. Asigură-te că ai permisiunea părinților/tutorelui legal pentru a te înscrie în 

concurs. 

Îți ținem pumnii! 


