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BASES
1. Aquest concurs és obert a tots els joves pianistes
de nacionalitat espanyola i estrangers residents a
l’estat espanyol.
2. S’estableixen quatre categories. A, B, C i D, la
primera fins a 22 anys, la segona fins a 17 anys,
la tercera fins a 13 anys i la quarta fins a 10 anys,
sempre determinades per l’edat que el candidat
tingués el dia 1 de gener de l’any 2019.
3. Per ser admesos al Concurs els candidats hauran
d’emplenar i enviar la butlleta d’inscripció,
afegint-hi fotocòpia del DNI on consti data del seu
naixement, així com una fotografia mida carnet.
El dia de la prova el concursant haurà de presentar
l’original del DNI.

8. La categoria A constarà d’una única prova de
durada màxima 30 minuts en la que s’hauran
d’interpretar com a mínim dues obres o moviments
d’obres d’estils diferents.
9. La categoria B constarà d’una única prova de durada
màxima 20 minuts en la que s’hauran d’interpretar
com a mínim dues obres o moviments d’obres
d’estils diferents.
10. La categoria C constarà d’una única prova d’una
durada total màxima de 15 minuts en la que
s’hauran d’interpretar com a mínim dues obres o
moviment d’obres d’estils diferents.
11. La categoria D constarà d’una única prova d’una
durada màxima de 7 minuts.
12. A criteri del Jurat es podran declarar Premis deserts
o ex-aequo. Les decisions
del jurat seran
inapel·lables.
13. Un exemplar de cada obra serà lliurat al Jurat.

4. Els drets d’inscripció queden establerts en 40€,
35€, 30€ i 25€ respectivament i s’hauran de
remetre conjuntament amb la butlleta d’inscripció
i els altres documents i no seran retornables.

14. Els guanyadors de Primers Premis en edicions
anteriors no podran tornar a concursar en la mateixa
categoria.

5. La documentació necessària per a la inscripció
s’haurà d’enviar per correu electrònic a:
info@escolamusicabarcelona.com
Els drets d’inscripció s’hauran d’ingressar a “La
Caixa”, compte núm. ES83 2100 3304 0622 0007
9739 i incloure el comprovant.

15. Totes les proves es realitzaran a la Sala d’Actes de
l’Escola de Música de Barcelona, carrer Mallorca
330, principal. El diumenge 5 de maig en acabar les
proves es lliuraran els Premis i els Diplomes
corresponents a tots els participants. Tot seguit
s’oferirà el Concert de cloenda que anirà a càrrec
del guanyador de cada categoria.

6. El període d’inscripció queda obert amb la
publicació d’aquestes bases, acabant el dia 15 d’
abril de 2019.
7. L’organització comunicarà als candidats el dia i
hora de la seva actuació, d’acord amb el sorteig
que s’haurà celebrat en presencia de dos membres
del Jurat.

16. Es recomana aclarir qualsevol dubte respecte
d’aquestes bases amb la màxima anticipació,
trucant a L’Escola de Música de Barcelona,
93.207.58.18
o
enviant
un
e-mail
a
info@escolamusicabarcelona.com

JURAT
El Jurat estarà format per rellevants personalitats
del món de la interpretació i la pedagogia del piano.

PREMIS
Categoria A,
Primer Premi:
Concert remunerat a la Casa Elizalde de Barcelona
Concert remunerat a Can Draper de l’Ametlla del
Vallès
Segon Premi:
Concert al Conservatori de Música de la Diputació de
Tarragona
Concert a l’Escola Municipal-Conservatori de Música
Josep Maria Ruera de Granollers
Categoria B,
Primer Premi:
Concert remunerat al Cicle del Institut Nord-americà
de Barcelona
100 € per la compra de material musical a la Casa
Beethoven de Barcelona
Segon Premi:
Concert a l’Escola Municipal de Música de la Garriga
Categoria C,
Primer Premi:
Beca d’estudis per participar al Curs d’estiu de
Castellar de n’Hug, del 13 al 21 de juliol de 2019
90 € per la compra de material musical a la Casa
Beethoven de Barcelona
Segon Premi:
80 € per la compra de material musical a la Casa
Beethoven de Barcelona
Categoria D:
Primer Premi:
Beca d’estudis per participar al Curs d’estiu de
Castellar de n’Hug, del 13 al 21 de juliol de 2019
60 € per la compra de material musical a Editorial
Boileau de Barcelona
Segon Premi:
50 € per la compra de material musical a Editorial
Boileau de Barcelona
* Els concerts se celebraran en el curs 2019-20*

JURAT
B BUTLLETA
U T L L E T A D’INSCRIPCIÓ
D’ I N S C R I P C I Ó
Nom
Cognoms
Edat
Adreça
Codi Postal
Població
Telèfon
e-mail
INSTRUMENT:
Centre on estudia actualment:

CATEGORIA EN QUÈ PARTICIPA:
PROGRAMA A INTERPRETAR:

Auditori Condeminas Pearson. BCN

Can Draper
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Remetre conjuntament amb el comprovant
del pagament de la inscripció a
info@escolamusicabarcelona.com
T. 93 207 58 18.

abans del 15 d’abril de 2019.
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