X CONCURS CAMBRA BARCELONA
10, 11 i 12 de març de 2017
BASES
1. Adreçat a joves grups de cambra fins els 24
anys.
2. Poden participar-hi formacions des de duo, però
queden excloses les formacions orquestrals o
corals i les de dos pianos.( si s’acceptaran les
formacions de piano a 4 o 6 mans)
3. S’estableixen quatre categories, A, B , C i D:
la primera fins a 24 anys, la segona fins a 18 anys
, la tercera fins a 14 anys i la quarta fins a 11 anys.
En les quatre categories, si algun dels seus
membres supera el límit d’edat, serà acceptat si la
mitjana resultant del grup s’ajusta a la establerta
en cada categoria. La inclusió en les diferents
categories vindrà determinada per l’edat que els
candidats tingueren el dia 1 de gener de l’any
2017.
4. Per ser admesos, els candidats de cada grup
hauran d’enviar les butlletes conjuntament, afeginthi fotocòpia del DNI o llibre de família així com una
fotografia mida carnet de cada component.
5. La inscripció es pot fer arribar per correu
electrònic a: info@escolamusicabarcelona.com.
Per a consultes poden trucar al telèfon 932075818
de dilluns a dijous de 16:00-20:30h o divendres de
16:00 a 19:00h o bé enviar un 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 en el correu electrònic.
També es podrà fer efectiu a la secretaria de
l’Escola.
6. Drets d’inscripció:
Formació de duo 40€ (Cat.A i B) i 30€ (Cat.C i D).
Formació de trio 60€ (Cat.A i B) i 45€(Cat.C i D).
Formació de quartet o agrupacions de més
nombre 80€ (Cat.A i B) i 60€ (Cat.C i D).
La quota correspon a la totalitat del grup.

7. El període d’inscripció finalitzarà el dia 27 de febrer
de 2017.
8. Un cop tancat el període d’inscripció, l’organització
comunicarà als candidats el dia i hora de la seva
actuació.
9. Totes les Categories constaran d’una única prova
d’una durada màxima total de:
6 minuts per la Categoria D,
12 minuts per la Categoria C,
20 minuts per la Categoria B,
i 30 minuts per la Categoria A,
en la que els concursants tocaran una o diverses
obres o moviments de lliure elecció.
10. Caldrà presentar un exemplar de les partitures.
11. Tots els components de cada grup hauran de
participar en la totalitat del programa presentat.
12. Els guanyadors dels primers premis de cada
categoria es comprometran a oferir un breu Concert
durant l’Acte de cloenda del Concurs.
13. Totes les proves tindran lloc a la Sala d’Actes
de L’Escola de Música de Barcelona (Mallorca 330
Pral 1a.)
14. L’Acte de cloenda i l’entrega de Premis i Diplomes
als participants, tindrà lloc el diumenge 12 de març de
2017 (horari a determinar)
15. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

JURAT

PREMIS

CATEGORIA A
Concert al cicle de Casa Elizalde
(BCN)
Concert al cicle de L’Atlàntida
de Vic (VIC)

1r.Premi

2n.Premi
Concert al cicle de Primavera de la Garriga
Concert al Conservatori de Tarragona
CATEGORIA B
1r.Premi
Concert al Institut Nordamericà (BCN)

2n.Premi
Concert al cicle de Joves Intèrprets de
Can Draper (L’Ametlla del Vallès)
CATEGORIA C
1r.Premi
Beca d’estudis per les 33 Colònies musicals
i Curs de Música per a joves organitzat per
l’Escola de Música de Barcelona que se
celebrarà a Castellar de n’Hug durant el mes
de Juliol 2017.

2n.Premi
150€ per la compra de material musical
(75€ a la Casa Beethoven
i 75€ al Luthier Xavier Vidal)
CATEGORIA D
1r.Premi
Beca d’estudis per les 33 Colònies musicals
i Curs de Música per a joves organitzat per
l’Escola de Música de Barcelona que se
celebrarà a Castellar de n’Hug durant el mes
de Juliol 2017.

2n.Premi
El jurat estarà format per personalitats rellevants del
món de la interpretació i de la pedagogia de la música
de cambra

100€ per la compra de material musical
(50€ a la Casa Beethoven
i 50€ al Luthier Xavier Vidal)

Els concerts se celebraran la temporada 2017-2018

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
NOM DEL GRUP:
Nom i Cognoms participant 1:
Data de naixement:
Nom i Cognoms participant 2:
Data de naixement:
Nom i Cognoms participant 3:
Data de naixement:
Nom i Cognoms participant 4:

X CONCURS
CAMBRA de
BARCELONA

Data de naixement:
Altres participants:
Adreça principal:
Codi Postal:
Població:
Telèfon mòbil:
Adreça electrònica:
FORMACIÓ EN QUÈ PARTICIPA :
CENTRE ON ESTUDIA ACTUALMENT:
CATEGORIA:
PROGRAMA A PRESENTAR:

10, 11 i 12 de març de 2017
Remetre conjuntament amb el resguard
d’inscripció a
info@escolamusicabarcelona.com
abans del 3 de març de 2017

L’Escola de Música de Barcelona

