fotografia recent del grup amb el nom al
revers, així com tres còpies de les dos
obres que presentarien al concurs.
4.3.‑ Inscripció: En rebre el butlletí, documentació i resguard de l’ingrés, l’organització inscriurà el grup i els comunicarà la
seua admissió.

IX CONCURS DE QUINTETS DE VENT-METALL

PER A JOVES INTÈRPRETS

“VALERIANO MACHÍ ESPARZA” MAIG 2018
1

PARTICIPANTS

1.1.‑ Poden inscriure’s els quintets que la
mitjana d’edat de tots els components no
supere els 25 anys.
1.2.‑ No podran participar familiars en
primer grau de la comissió organitzadora
així com dels membres del tribunal.
1.3.‑ Els integrants de cada grup només
podran participar en un sol quintet.
1.4.‑ Els quintets guanyadors d’una edició
no podran presentar‑se a la resta de les
edicions del concurs.

2

MODALITAT

2.1.‑ Podran concórrer formacions
cambrístiques formades per quintets de
Vent‑Metall amb la següent composició: 2
Trompetes, 1 Trompa, 1Trombó i 1Tuba.
2.2.‑ Fase Selectiva: Obra de lliure
elecció. No superior a 20 minuts de
duració.
Fase Final: Obra de lliure elecció. No
superior a 20 minuts de duració.
2.3.‑ Els participants que superen la prova
selectiva passaran a la final respectant
sempre la màxima duració.

3

PREMIS
1er PREMI 1500 € i Diploma
2on PREMI 750 € i Diploma
3er PREMI 300 € i Diploma

3.2.‑ Els guanyadors del 9 Concurs de
Quintets de Vent‑Metall “Valeriano Machí
Esparza” interpretaran un concert en
l’acte de cloenda del 10é Concurs de
Vent-Metall.
é

4 INSCRIPCIONS I COST
4.1.‑ La quota d’inscripció s’establix en la
quantitat de 50 € en concepte de participació en el 9é Concurs de Quintets per a
Vent‑Metall “Valeriano Machí Esparza”,
havent de ser ingressada en:
CAJAMAR BIC: CCRIES2AXXX
IBAN: ES2030587109102731000024
Els quintets que compten amb almenys 1
Usuari PRÈMIUM de TRUMPETLAND
tindran un 10% de descompte en la quota.
4.2.‑ Documents: Butlletí d’inscripció
emplenat junt amb el resguard d’ingrés de
la quota d’inscripció, còpia del DNI de
cadascun dels components i una

4.4.‑ Els grups s’admetran per rigorós
ordre d’inscripció fins completar el nombre
màxim de participants segons el criteri de
la comissió organitzadora.
4.5.‑ Tota la documentació es remetrà per
correu a:

AJUNTAMENT DE BENIMODO
IX CONCURS DE QUINTETS
DE VENT‑METALL
“VALERIANO MACHÍ”
Plaça Major nº 1
46291 BENIMODO (València)
Informació: Telèfon 96 181 88 00
dimecres i divendres de 10,00 a 13,00 h. o
be: www.benimodo.es (les bases i
l’inscripció també es poden descarregar
en PDF des de la web).

5

JURAT

5.1.‑ Estarà format per un mínim de tres
professionals de reconegut prestigi en el
món musical.
5.2.‑ El jurat podrà declarar qualsevol
premi desert i concedir algun accèssit. Les
seues decisions seran inapel·lables.

6

DADES

6.1.‑ El concurs es realitzarà durant el dia
19 de maig de 2018, a l’Auditori de la
Casa de la Cultura de Benimodo.
6.2.‑ El darrer dia de recepció de la documentació serà el pròxim 4 de maig de
2018.
6.3.‑ El dissabte 19 de maig de 2018 es
sortejarà l’ordre de participació dels
concursants a la Casa de la Cultura de
Benimodo.

7

NOTES

7.1.‑ Les audicions seran de caràcter
públic i lliure entrada.
7.2.‑ L’organització no assumirà cap
despesa de dietes o allotjament dels
participants.
7.3.‑ L’organització tindrà dret a gravar les
audicions tant en àudio com en vídeo i
fotografia per a utlitzar-les a ús promocional i per als mitjans de comunicació.

8

ACCEPTACIÓ

8.1.‑ L’inscripció en el concurs suposa
l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
qüestió no prevista serà resolta per l’organització.

Patrocina:

5.3.‑ El Jurat podrà interrompre la
interpretació dels concursants en qualsevol moment.

Col·laboren:

Av. Germanies nº 15 • 46291 BENIMODO
Tel.: 96 090 15 14

CASA DE LA CULTURA

BENIMODO

