OBJECTIUS I BASES DEL CONCURS

És un programa-concurs promogut per Joventuts Musicals de Sant Cugat amb el suport de Pleniluni Musical
(la botiga d’instruments i partitures de Sant Cugat) amb aquests objectius:
1. Incentivar l’activitat d’estudiants de música.
2. Oferir als estudiants l’oportunitat de participar en un concert professional i conèixer des de dins els
aspectes organitzatius que comporta.
3. Crear un espai d’intercanvi entre estudiants i músics professionals
4. Fer un enregistrament audiovisual.
5. Oferir un premi a alumnes i escoles en suport de la seva tasca.
6. Convertir els concerts de JJMM en una eina per al desenvolupament personal i professional dels
estudiants de música
7. Potenciar i donar suport a l’activitat de professors i escoles de música
8. Fomentar la creació de nous públics
9. Optar per un premi que representa un suport a joves músics i escoles.
BASES
1. L'edat màxima per a participar és fins als 16 anys el dia del concert
2. Els participants ompliran el formulari d’inscripció i es comprometen a complir els terminis que
s’estableixin.
3. Els participants cedeixen els drets d’imatge i reproducció a JJMM Sant Cugat i a Pleniluni Musical
que els podran utilitzar per a la promoció i realització d’aquest programa-concurs, per a la difusió i
realització del concurs a les Xarxes socials, i autoritzant a ambdues institucions a cedir aquestes
imatges a tercers sempre i quan sigui sense afany lucratiu.
4. El Concert:
4.1.Els participants poden interpretar al concert una o diverses peces. L’actuació tindrà una
durada mínima de 3’ i màxima 10’
4.2.La data de l’actuació l’assignarà JJMM d’acord amb la seva programació i no es podrà
modificar un cop acceptada.
4.3. Els concerts seran a les 19h a l’Aula Magna de l’Escola Municipal de Música-Conservatori
“Victòria dels Àngels” de Sant Cugat del Vallès
4.4. La proba de so i trobada amb el concertista serà a les 16h
4.5. Els participants compartiran cartell amb la resta d’artistes del concert i aquest serà
promocionat per tots els mitjans i canals publicitaris de JJMM
5. L’enregistrament.:
5.1.Els participants enregistraran una de les obres que toquin al concert i amb aquesta gravació
participaran al concurs
5.2. Els enregistraments es faran a la sala Pleniluni Musical (Avda. Torreblanca 37-39)
5.3. Els enregistraments es faran els divendres que s’estipulin entre les 18 i 21 hores.
5.4. Els participants seran convocats amb un horari concret per a disposar d’una sala
d’escalfament o preparació.
6. El concurs:
7.1. Els vídeos enregistrats es penjaran al canal de Youtube de Pleniluni Musical i es difondran a
les xarxes socials per a ser votats.
7.2. Els 3 vídeos més votats se sotmetran al veredicte d’un jurat professional que escollirà el
guanyador d'un premi atorgat per Pleniluni Musical consistent en un val per a compres a
Pleniluni Musical.
7. Premis: Val de compra de 100€ A Pleniluni Musical pel guanyador
Val de compra de 100€ A Pleniluni Musical a l’escola del guanyador
8. Els participants han d’arribar en l’horari establert.
9. El guanyador en un dels blocs no es podrà presentar a cap altre bloc durant el mateix curs lectiu.
10. JJMM organitzarà un concert amb els 2 finalistes de cada bloc que tindrà lloc el dia 23 de Juny de
2019.

3 BLOCS DE CONCERTS-CONCURS
1r bloc de concerts i 1r concurs:
Setembre: 16-23-30
Octubre: 14 - 21 - 18
Novembre: 4-19-25
Desembre: 2
L'enregistrament dels vídeos del 1r bloc de concerts es faran del 15/10 al 15/11.
Els vídeos es penjaran per a la votació el 15/11 i es podran votar fins al 7/1/19.
2n bloc de concerts i 2n concurs
Desembre: 16
Gener: 13-20-27
Febrer: 3-10-17-24
Març: 3-10-17
L'enregistrament dels vídeos del 2n bloc de concerts es faran del 15/2 al 22/2
Els vídeos es penjaran per a la votació el 23/2 i es podran votar fins al 23/3/19.
3r bloc de concerts i 3r concurs
Març 24-31
Abril: 7-14-28
Maig: 5-12-19-28
Juny: 2-9-16
L'enregistrament dels vídeos del 3r bloc de concerts es faran del 5/4 al 12/4
Els vídeos es penjaran per a la votació el 13/4 i es podran votar fins al 15/5/19.

