ASSOCIACIÓ DE LA MÚSICA DE MOLLERUSSA
III CICLE DE JOVES INTÈRPRETS - BASES
BASE 1
Podran participar al III Cicle de Joves Intèrprets, músics en formació que estiguin cursant el
darrer curs de Grau Professional o qualsevol curs de Grau Superior.
BASE 2
El Cicle acollirà concerts de les categories següents:




Conjunts de Cambra: formacions de dos o més instruments amb un màxim de 8.
Solistes: si l'obra requereix acompanyament de piano, serà el/la participant qui aportarà el
pianista.
Formacions de Jazz: formacions de dos o més instruments.

Només s’admetrà una única inscripció per persona. En cas d’estar interessats en més d’una
categoria caldrà triar-ne només una.
BASE 3
Els participants poden escollir entre interpretar un programa de concert d’uns 30 minuts (mitja
part de concert), o d’entre 50 minuts i 1 hora (concert sencer), que l’Associació els hi
demanarà dues setmanes abans de la data de concert programada.
La composició del programa és lliure i al seu criteri.
Els participants es comprometen a presentar i comentar al públic assistent cadascuna de les
obres que presenten.
BASE 4
El públic assistent valorarà cadascun dels concerts. La formació que resulti guanyadora serà
convidada a participar a la següent temporada regular de concerts de l’Associació de la Música
de Mollerussa.
BASE 5
Si el nombre total d’inscrits supera la capacitat dels espais i dates previstes es realitzarà una
selecció entre les propostes rebudes.
Per a garantir-ne la neutralitat i la correcció, la selecció serà realitzada per músics
professionals, aliens a l’Associació de la Música de Mollerussa.
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BASE 6
La participació al Cicle de Concerts és desinteressada. L’Associació promourà un mecanisme de
taquilla inversa.
Els recursos obtinguts per aquest mecanisme es repartiran equitativament entre les
formacions participants en els concerts.
BASE 7
El termini d’inscripcions s’obrirà el dia 1 de desembre de 2021 i finalitzarà el dia 31 de gener de
2022 a les 24 hores.
BASE 8
Per a sol·licitar ser admès al Cicle de Concerts caldrà aportar la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI o passaport.
- Una fotografia actual del solista o de l’agrupació en el seu conjunt.
- Programa detallat del concert, amb indicació de la durada de cadascuna de les obres.
- El full de matrícula corresponent al curs de l’any de la convocatòria que provi la realització
dels estudis descrits a la Base 1, degudament validat.
- Document de cessió dels drets d’imatge i so del Concert a favor de l’Associació.
La inscripció es realitzarà per via telemàtica a la pàgina web http://www.musicamollerussa.cat.
BASE 9
Els participants seran informats del resultat del procés d’inscripció un cop rebudes i estudiades
totes les sol·licituds.
BASE 10
Les dades i, en el seu cas, imatges i so de l’actuació dels concursants, podran ser recollides en
un fitxer per al seu tractament en la promoció i difusió del Cicle de Concerts.
BASE 11
És possible que alguns dels concerts del Cicle es realitzin en espais exteriors en funció de les
dates i si la climatologia ho permet. Per això es demana en el moment de la inscripció
l'acceptació per part dels músics d’aquest format de concert.
BASE 12
La inscripció al Cicle pressuposa l’acceptació de les presents bases. Qualsevol circumstància no
prevista serà resolta per l’organització.
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