II CONCURS DE
GUITARRA
DE VILA-SECA

Butlleta d’inscripció
Nom i cognoms:
Data de naixement:
DNI o document acreditatiu:
Domicili:

Categoria I: de 9 a 13 anys
Categoria II: de 14 a 17 anys

Codi postal:
Població:

✴ Informació i Bases: www.vila-secamusica.cat
✴ Termini d’inscripció: 13 de juny 2016

Correu electrònic:
Telèfon mòbil:

22 i 23 de juny

Categoria a la que es presenta:

Auditori Alcalde Josep Malapeira

Obres presentades:

https://www.facebook.com/conservatorimusicavilaseca/

www.vila-secamusica.cat

ORGANITZA:
Autoritzo

No autoritzo

Autoritzo que la imatge del meu fill / la meva filla
pugui aparèixer en fotografies / imatges correponents
a activitats organitzades dins del I Concurs de
Guitarra de Vila-seca a la pàgina web del centre,
murals, treballs o publicacions d’àmbit educatiu.

COL·LABORA:

DNI:

......................., .......de/d’......................de.............
Nom, cognoms, DNI i signatura dels pares / tutors
i acceptació de les condicions
Enviar per e-mail la butlleta d'inscripció juntament
amb el comprovant de l’ingrés bancari ABANS DEL
DIA 13 de juny de 2016 a:
info@vila-secamusica.cat

! www.damusics.com
C/ Major, 24 (REUS)
Av/ Ramón i Cajal , 62 (TGN)

AMB EL SUPORT DE:

977127283
977226480

CONSERVATORI
DE VILA-SECA

II CONCURS DE GUITARRA DE VILA-SECA

Bases

Desenvolupament, nivells i requisits

1. La sol·licitud d'inscripció suposa l'acceptació d'aquestes
bases.

L’acte de presentació del concurs tindrà lloc el dissabte 18 de
juny a les 10:00h a l’Auditori Alcalde Josep Malapeira. En el
transcurs de l’acte es donaran a conèixer els horaris de les fases
de desenvolupament del concurs i l’ordre de participació dels
concursants. Les fases del concurs tindran lloc els dies 22 i 23
de juny. L’organització es reserva la possibilitat de realitzar les
fases del concurs en un o dos dies, en funció del nombre
d’inscrits a les proves. L’organització pot suspendre la realització
del concurs per manca d’inscripció en les dues categories.

2. El programa estarà format per obres obligades i altres de lliure
elecció. El concursant aportarà 3 còpies de les partitures al
tribunal.
3. Les obres podran ser interpretades amb partitura, encara que
es valorarà la interpretació de memòria de les mateixes.

6. L’organització podria modificar dates, llocs d’actuació i altres
aspectes per causa de força major.
7. Qualsevol dada que no concordi amb la documentació
aportada pel concursant significarà l'eliminació automàtica del
certamen sense possibilitat de participar en les proves.
8. La participació dels concursants serà per ordre alfabètic
començant per una lletra de l'abecedari que es designarà per
sorteig en l'acte de presentació del certamen.
9. La inscripció al certamen implica l'autorització als
organitzadors del concurs "II Concurs de guitarra de Vila-seca" a
la publicació audiovisual dels concursants en els mitjans que
disposi el certamen per la seva difusió pública amb caràcter
educatiu, sense finalitats comercials.

JURAT
!

NIVELLS

4. Totes les proves seran obertes al públic
5. Els concursants guardonats amb el primer premi, no podran
tornar a participar en següents edicions dins la mateixa
categoria.

Jurat, premis i inscripció

-

CATEGORIA I: De 9 a 13 anys.
CATEGORIA II: De 14 a 17 anys.

L’edat es computarà a data del dia 1 de gener de 2016
PROGRAMA
CATEGORIA I (Prova única)
Tres obres de lliure elecció.
El repertori tindrà una durada màxima de 12 minuts.

!

CATEGORIA II (Classificació i Final)
Fase de classificació

!
!

Una obra del període clàssic.
Una obra de lliure elecció.
El repertori tindrà una durada màxima de 12 minuts.
En acabar aquesta fase es donaran a conèixer els guardonats de
la Categoria I i els finalistes de la Categoria II. El resultat es
penjarà en el taulell d’anuncis del Conservatori i es publicarà en
la pàgina web del mateix www.vila-secamusica.cat.
Final – Acte de Cloenda

!
!

Una obra del segle XX o XXI
Repertori de lliure elecció.
El repertori tindrà una durada màxima de 15 minuts.
ACTE DE CLOENDA I LLIURAMENT DE PREMIS

- L’Acte de Cloenda començarà amb una breu actuació del

guanyador de la Categoria I – Elemental. L’organització indicarà
l’obra o obres a interpretar.
- A continuació es desenvoluparà la Final de la categoria
Professional del concurs entre els 2 o 3 finalistes.
El lliurament de premis tindrà lloc en acabar la prova final,
moment aquest en que es donaran a conèixer la resta de
guardonats. És requisit imprescindible la compareixença dels
guardonats o dels seus representants. En cas d’incompliment el
premi serà declarat desert o passarà al següent classificat.

El jurat estarà compost per professionals del món de la
guitarra clàssica i de la música en general. Les seves
valoracions (mèrits interpretatius, presentació escènica i
l'interès musical i tècnic de les peces) seran
independents i la seva decisió serà inapel·lable.
Qualsevol dubte o circumstància no inclosa en aquestes
bases serà resolta pel jurat en atribució de les seves
competències.
PREMIS

" CATEGORIA I
- 1r premi: Valorat en 50 € i diploma acreditatiu
- 2n premi: Valorat en 35 € i diploma acreditatiu
- Diploma de participació per a la resta de concursants
"
-

CATEGORIA II
1r premi: Valorat en 75 € i diploma acreditatiu
2on premi: Valorat en 50 € i diploma acreditatiu
3r premi: Premi honorífic i diploma acreditatiu
Diploma de participació per a la resta de concursants

Tots els premis són oferts gràcies a la col·laboració de la botiga
de música Músics&Clàssics.
Damusics de Reus (C/ Major,24, tels: 977.127.283) i Tarragona
(Av/ Ramón i Cajal, 62, telf: 977.226.480)
Els guanyadors de cadascuna de les categories participaran en
un concert dins els actes del Certamen Llobet a Barcelona.
www.certamenllobet.com
L’AMPA del Conservatori de Vila-seca ofereix un premi especial
al millor alumne del centre classificat en cadascuna de les
categories.

"

CATEGORIA I: Valorat en 30 €

"

CATEGORIA II: Valorat en 50 €
INSCRIPCIÓ

Enviar per e-mail la butlleta d'inscripció juntament amb el
comprovant de l’ingrés bancari ABANS DEL DIA 13 de juny de
2016 a: info@vila-secamusica.cat
S'estableix una quota d’inscripció de 15€ per a tots els
participants en el concurs.
L'import de la inscripció s'ingressarà en l’entitat bancària Banc de
Santander
Nº de compte: Banc de Santander Oficina 1590 de Vila-seca:
Compte Cod. IBAN: ES41 0049 1590 6223 1035 6028

