CONCURS “PUGEM A L’ESCENARI” de casa
III EDICIÓ
Amb l'objectiu de promoure l'educació musical i la cultura, Pleniluni Musical organitza
concursos i activitats per promocionar i donar suport als músics.
Coincidint amb la celebració del 20è aniversari de l'apertura de Pleniluni Musical, un
comerç local amb vocació social, tornem a patrocinar el concurs “Pugem a l’Escenari”
que organitza Joventuts Musicals de Sant Cugat.
Bases del concurs
1- Està adreçat a músics amb edats entre 4 i 30 anys .
2- La inscripció és gratuïta.
3- Consta de dues categories per edats:
Categoria A: Per a músics nascuts entre els anys 2004-2016 (4 a 16 anys)
Categoria B: Per a músics nascuts entre els anys 1990-2015 (17 a 30 anys)
4- Es pot participar cantant o tocant tant en solitari com en grup.
Inscripcions
1-

Les inscripcions al concurs es faran telemàticament a través de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckEEyt9hwSS3Jk17rCs8jWUPLUtI
3UhSekHEJonoVZ5B9BEQ/viewform

2-

La data límit per omplir el formulari d'inscripció és Divendres 1 de Maig a les
20:30h.

3- L'autorització de la cessió de Drets d'imatge és requisit imprescindible per poder
participar al concurs.
4- No s’acceptaran candidatures que, en el moment de fer el tancament
d'inscripcions, no hagin emplenat correctament els documents d'Inscripció i
Drets d'imatge.
5- Pleniluni Musical es reserva el dret de cancel·lació del concurs si considera que
el nombre de participants no és suficient o per altres causes que ho justifiquin.

Premis
1- Els premis del concurs es lliuraran en format de “Val de compres” per a compres
de productes a Pleniluni Musical.
2- Premis:
El premi al guanyador de la categoria A serà de 100€
El premi al guanyador de la categoria B serà de 200€
El premi per els altres 3 finalistes serà de 50€
3- Pleniluni Musical inclourà en la programació de Joventuts Musicals de Sant Cugat
aquells participants que ho sol·licitin i puguin encaixar en aquesta programació
com a teloners dels concerts de cambra que aquesta institució organitza.

Fases del concurs
El concurs consta de 3 fases
1a fase: Gravació audiovisual de la peça o tema que proposa cada participant.
1- La gravació del tema proposat per cada participant haurà de ser enviada
entre els dies 4 i 8 de Maig.
2- La durada de les peces interpretades ha de ser de mínim 2 minuts a un màxim
de 10 minuts.
3- L’enregistrament audiovisual anirà a càrrec de cada participant, donada la
situació de confinament actual.
2a fase: Votacions
1- Un cop acabada la fase d’enviament de gravacions, cada participant rebrà
un enllaç del seu vídeo penjat al canal que Pleniluni Musical té a Youtube.
2- S’obrirà, llavors, el període de votacions, que es realitzarà entre el 11 de
Maig i el 19 de Juny.
3- Cada participant promocionarà el vídeo de la seva actuació per tal de
“guanyar likes” i així quedar entre els 5 finalistes.
4- Al tancar les votacions quedaran 5 finalistes. 2 per la categoria A i 3 per la
categoria B.
5- Només s’acceptaran els “likes” acumulats al propi canal de Youtube de
Pleniluni Musical de cada vídeo.
6- El 19 de Juny es tancarà la fase de votacions a les 20h i es procedirà a la
comunicació dels 5 finalistes.

3a fase: Festa de cloenda i elecció del guanyador per part del jurat.
1- Divendres 26 de Juny es celebrarà la final del concurs a les 18h a Pleniluni
Musical.
2- Els finalistes interpretaran la seva peça en directe davant del jurat en un acte
públic.
3- El jurat, compost per professionals de la música i del món de la cultura, triarà
els guanyadors dels premis.
4- El premi serà indivisible i el veredicte del jurat serà inapel·lable.
5- Si la situació de confinament o apertura de botigues no és òptima, Pleniluni
es reserva el dret de canviar, sota previ avís als participants, la dinàmica,
ubicació o format de la final.

15 de Febrer de 2020 a Sant Cugat del Vallès

