
“GABRIEL TERUEL MACHÍ”
3, 4 i 5 DE MAIG DE 2019

4 PREMIS
 1er Premi:  1500 €, diploma i un

concert a l’Auditori de la Casa de la Cultura de 
Benimodo durant la temporada 2019-2020.

2on Premi: 750 € i diploma
3er Premi: 300 € i diploma

Premi a la Musicalitat, otorgat per l´Escola de 
Música i Dança Estudio 21: Assistència a una 
Master-Class de piano o música de cambra que es 
realitze en Estudio 21 durant el curs 2019-2020, amb 
una borsa de viatge de 80€; o bé assistència a dues 
Masterclasses.

Els premis estaran subjectes a les corresponents 
retencions establides per la llei.

5 INSCRIPCIONS
Els participants deuran formalitzar la seua inscripció 

al concurs omplint degudament el butlletí que s´adjun-
ta a les bases al que s´acompanyarà la següent docu-
mentació:

• Fotocòpia del DNI o passaport. En el cas de no ser 
espanyol s´adjuntarà, també, el document que acredite 
la seua residència a Espanya.

• Breu currículum.

• Una fotografia recent.

• Resguard de l´ingrés. La quota d´inscripció s’esta-
bleix en la quantitat de 25€ en concepte de participació 
en el X Concurs de Piano per a joves intèrprets 
“Gabriel Teruel Machí”, havent de ser ingressada en el 
següent compte:

CAJAMAR  BIC: CCRIES2AXXX  IBAN: 
ES2030587109102731000024

Les inscripcions es remetran a la següent direcció:
AJUNTAMENT DE BENIMODO

X CONCURS DE PIANO “GABRIEL TERUEL MACHÍ”
PLAÇA MAJOR, 1 - 46291 BENIMODO (VALÈNCIA)

O per correu electrònic a la següent direcció de e-mail:
benimodo_adl@gva.es

El darrer dia d´inscripció serà el dia 26 d’abril de 2019.

Col·laboren:

Patrocina:

6 JURAT
Estarà format per professionals de reconegut prestigi 
dins del món musical.
El jurat tindrà capacitat decisòria per atorgar els 
premis, podent declarar qualsevol premi desert i 
concedir algun accèssit si així ho considera oportú.
Podrà interrompre la interpretació dels concursants si 
per raó de temps o altres circumstàncies fos necessari.
Les seues decisions seran inapel·lables.

7 OBSERVACIONS
A) La participació en aquest concurs suposa la total 

acceptació d´aquestes bases, així com de les 
decisions del jurat.

B) Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per 
l´organització. 

C) L´organització es reserva el dret de gravar les 
audicions tant en àudio com en vídeo.

D) Els dubtes que sorgisquen de la interpretació i 
aplicació d´aquestes bases seran resoltes pel 
comitè organitzador del concurs.

E) Els concursants que ho sol·liciten podran allot-
jar-se en cases de famílies de Benimodo que 
desinteressadament s’ofereixen a participar, 
enriquint el coneixement cultural d´ambdues 
parts. Tanmateix, els concursants que ho desitgen 
se´ls informarà sobre els llocs d´allotjament prop 
de la sede del concurs.

PER A QUALSEVOL INFORMACIÓ RELACIONA-
DA AMB EL CONCURS PODEN DIRIGIR-SE A 
L´AJUNTAMENT DE BENIMODO O AL TELÈFON: 
96 181 88 00.

1 PARTICIPANTS
Podran participar al X Concurs de Piano per a joves 

intèrprets “Gabriel Teruel Machí” els pianistes de 
nacionalitat espanyola o residents a Espanya que no 
superen els 22 anys el dia 5 de maig de 2019, ni 
hagen sigut guardonats amb el primer premi en 
edicions anteriors.

2 ACTES
El dia 3 de maig a les 21.00 h es realitzarà el 

Concert i acte d’inauguració del X Concurs de Piano 
“Gabriel Teruel Machí”.

El concurs tindrà lloc els dies 4 i 5 de maig de 2019. 
L´ordre d’actuació serà determinada per un sorteig 
que es realitzarà el dia 4 de maig abans del comença-
ment del concurs amb la presencia obligada dels 
participants.

Totes les audicions es realitzaran a l´Auditori de la 
Casa de la Cultura de Benimodo, i seran de caràcter 
públic i d´entrada lliure.

3 PROVES
El concurs constarà de dues proves: Eliminatòria i 

Final.
A la PROVA ELIMINATÒRIA s’interpretarà:
• Un preludi i fuga del “Clave bien temperado” de J. 

S. Bach, o una sonata de D. Scarlatti o Padre Soler.
• Un primer temps de sonata clàssica de J. Haydn, 

W. A. Mozart o L. van Beethoven, que s’interpretarà 
sense repeticions.

• Una obra de lliure elecció.
Aquesta prova ha de durar entre 15 i 20 minuts.
A la PROVA FINAL s’interpretarà:
Un recital d´una o més obres completes amb una 

duració aproximada de 30 minuts, no podent-se 
repetir ninguna obra de la prova eliminatòria, amb 
excepció de la sonata, que en el cas de ser completa 
es permetrà.

El programa d´ambdues proves haurà d´interpre-
tar-se de memòria. Av. Germanies nº 15 • 46291 BENIMODO

Tel.: 96 090 15 14
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