


REPERTORI:
CATEGORIA A: 

1.- CONCERTINO de André Jolivet
2.- CONCERTO de Henri Tomasi
3.- SOLUS de Stanledy Friedman
4.- TIMES de Frank Campo

CATEGORIA B:
1.- CONCERTINO núm. 1 de Vasily Brandt
2.- CONCERTO de Charles Chaynes
3.- INTRADA d'Arthur Honegger
4.- TROMBA NOMÉS de Ketil Hvoslef

CATEGORIA C:
1.- RUSTIQUES de Eugène Bozza
2.- SARABANDE ET FINALS de Raymond Gallois
3.- SLAVISCHE FANTASIE de Carl Höhne
4.- SONATA de Jean Hubeau

3.2- FASE FINAL:
Per a la fase final, els seleccionats interpretaran el 

primer i segon moviment de l'obra obligada segons la 
categoria a la qual pertanyen, SENSE CADÈNCIES. 
Serà obligat l'acompanyament amb piano.

CATEGORIA A:
CONCERTO de J. N. Hummel  - Trompeta en DO
CATEGORIA B:
CONCERTO de F. J. Haydn -Trompeta en Do
CATEGORIA C:
CONCERTO de J. B. G. Neruda - Trompeta en Si b

Si no fora possible tocar per a la final amb pianista, 
l'organització facilitarà en àudio la part d'acompanya-
ment.

4.  PREMIS:
                            1º               2º       3º
CATEGORIA A 550 € + Trompeta      350€     150€
 Stomvi 

CATEGORIA B 450 € + Upsound      300€     125€

CATEGORIA C 350 € + Upmute        200€     100€

4.1-Els guanydors o les guanyadores realitzaran un 
recital de Trompeta dins de la programació cultural de 
la casa de la cultura de Benimodo de l'any 2021, quan 
la situació sanitària ho permeta.
4.2- Els guanydors o les guanyadores de cada catego-
ria rebran un premi del nostre patrocinador Stomvi.

4.3- Els premis seran entregats en un Concert de 
Cloenda en el moment en què es puga realitzar 
presencialment.
5.  INSCRIPCIÓ:
5.1- La taxa d'inscripció s'estableix en la quantitat de 
30€ en concepte de: Participació en l'XI Concurs per 
a joves intèrprets de trompeta “Valeriano Machí 
Esparza”.

CAJAMAR BIC: CCRIES2AXXX
IBAN: ES20 3058 7109 1027 3100 0024

5.2- La inscripció es realitzarà online adjuntant la 
següent documentació completa al correu:
culturaifestes.benimodo@gmail.com 

● Butlletí d'inscripció (instancia en la web: 
   www.benimodo.es )
● Resguard de l'ingrés de la taxa de participació
● Còpia de la matrícula o del certificat acadèmic 
que acredite el curs que està realitzant actualment
● D.N.I i Fotografia recent del participant
● Breu currículum
● Cada participant adjuntarà un ÚNIC VÍDEO 
mitjançant un link de Youtube (amb el vídeo en ocult) .

5.3- L'organització comunicarà l'admissió de cada 
participant una vegada comprovada tota la documen-
tació. 
5.4- Les bases es podran descarregar en pdf en la 
web: www.benimodo.es 
5.5- La data per a inscriure's al concurs serà de l'1 al 
25 d'octubre de 2020 fins a les  23.59h d'aquest dia.

6.  ENREGISTRAMENT DEL VíDEO:
CARACTERÍSTIQUES:

● El vídeo ha de realitzar-se amb un pla fix i en 
format horitzontal
● A l'inici de l'enregistrament, el participant ha de 
presentar-se, dient el seu nom complet, la catego-
ria en la qual competeix i el repertori a interpretar
● L'instrument i les mans de l'intèrpret han de 
visualitzar-se correctament durant tot el vídeo
● Ha de contindre la presentació  i tot el repertori 
en una sola presa sense talls ni entre moviments
● No tindran validesa els enregistraments mani-
pulats ni editats
● No s'admetran vídeos que ja hagen sigut publi-
cats anteriorment
● Els vídeos enviats no podran compartir-se en 
les xarxes socials fins a la finalització del concurs 
(14 de Novembre de 2020 a les 23.59h)

CONCURS ONLINE
1.   PARTICIPANTS:
1.1- Podran participar els trompetistes i les trompetis-
tes de nacionalitat espanyola o residents a Espanya 
que estiguen cursant des de 5é d'Ensenyaments 
Professionals fins a 4t d'Ensenyaments Superiors.

1.2- No podran participar familiars en primer grau de 
la comissió organitzadora, així com dels membres del 
tribunal. Tampoc podran participar els guanyadors de 
l'edició passada.

1.3- En la fase eliminatòria no hi haurà límit de partici-
pants. No obstant això, en la fase final se selecciona-
ran un màxim de 6 participants per categoria.

2.   MODALITATS:
2.1- El concurs es divideix en 3 categories:

CATEGORIA A: Cursos de 3r i 4t d'Ensenya-
ments Superiors
CATEGORIA B: Cursos de 1r i 2n d'Ensenya-
ments Superiors
CATEGORIA C: Cursos de 5é i 6é d'Ensenya-
ments Professionals

3.  PROCÉS SELECTIU:

3.1- FASE ELIMINATÒRIA:
Interpretació d’una obra de lliure elecció, sense acom-
panyament de piano, del nivell i dificultat similar al de 
les obres orientatives propostes.

BASES
XI CONCURS DE TROMPETA
PER A JOVES INTÈRPRETS

Col·laboren:

Patrocina:

CASA DE LA CULTURA

BENIMODO

Les característiques seran les mateixes per als 
vídeos de les dues fases.

7.  DADES:
7.1- La inscripció acabarà el 25 d'octubre a les 
23:59h. 
7.2- El 26 d'octubre a les 12.00h es faran públiques 
les llistes de tots els participants.
7.3- El 30 d'octubre es comunicarà i publicarà la 
relació dels participants que passen a la fase final.
7.4- El termini per al lliurament dels vídeos dels 
finalistes serà de l'1 al 10 de novembre a les 23:59h.
7.5- Els vídeos de la fase final estaran penjats en la 
web de l'ajuntament els dies 13 i 14 de novembre. 
7.6- El dia 14 a les 20:00h es faran públics els noms 
dels guanyadors.
8.  JURAT:
8.1- Estarà format per un mínim de tres professionals 
de reconegut prestigi en el món musical de la trompeta. 

8.2- El jurat podrà declarar qualsevol dels premis 
deserts i concedir algun accèssit. Les seues 
decisions seran inapel·lables.

9.  ACCEPTACIÓ:
9.1- L’inscripció al concurs suposa l'acceptació de les 
bases anteriorment esmentades.

10.  DRETS D'IMATGE:
Els participants cedeixen a l'Ajuntament de Benimo-
do (organitzador del concurs), tots els drets de repro-
ducció en les xarxes socials o altres mitjans audiovi-
suals, així com tota activitat relacionada amb enregis-
traments per a ús promocional o un altre ús que crega 
convenient. Aquesta transmissió de drets es realitza 
gratuïtament.

“VALERIANO MACHÍ ESPARZA”
13 I 14 DE NOVEMBRE DE 2020

Av. Germanies nº 15 • 46291 BENIMODO
Tel.: 96 090 15 14
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● Butlletí d'inscripció (instancia en la web: 
   www.benimodo.es )
● Resguard de l'ingrés de la taxa de participació
● Còpia de la matrícula o del certificat acadèmic 
que acredite el curs que està realitzant actualment
● D.N.I i Fotografia recent del participant
● Breu currículum
● Cada participant adjuntarà un ÚNIC VÍDEO 
mitjançant un link de Youtube (amb el vídeo en ocult) .

5.3- L'organització comunicarà l'admissió de cada 
participant una vegada comprovada tota la documen-
tació. 
5.4- Les bases es podran descarregar en pdf en la 
web: www.benimodo.es 
5.5- La data per a inscriure's al concurs serà de l'1 al 
25 d'octubre de 2020 fins a les  23.59h d'aquest dia.

6.  ENREGISTRAMENT DEL VíDEO:
CARACTERÍSTIQUES:

● El vídeo ha de realitzar-se amb un pla fix i en 
format horitzontal
● A l'inici de l'enregistrament, el participant ha de 
presentar-se, dient el seu nom complet, la catego-
ria en la qual competeix i el repertori a interpretar
● L'instrument i les mans de l'intèrpret han de 
visualitzar-se correctament durant tot el vídeo
● Ha de contindre la presentació  i tot el repertori 
en una sola presa sense talls ni entre moviments
● No tindran validesa els enregistraments mani-
pulats ni editats
● No s'admetran vídeos que ja hagen sigut publi-
cats anteriorment
● Els vídeos enviats no podran compartir-se en 
les xarxes socials fins a la finalització del concurs 
(14 de Novembre de 2020 a les 23.59h)

CONCURS ONLINE
1.   PARTICIPANTS:
1.1- Podran participar els trompetistes i les trompetis-
tes de nacionalitat espanyola o residents a Espanya 
que estiguen cursant des de 5é d'Ensenyaments 
Professionals fins a 4t d'Ensenyaments Superiors.

1.2- No podran participar familiars en primer grau de 
la comissió organitzadora, així com dels membres del 
tribunal. Tampoc podran participar els guanyadors de 
l'edició passada.

1.3- En la fase eliminatòria no hi haurà límit de partici-
pants. No obstant això, en la fase final se selecciona-
ran un màxim de 6 participants per categoria.

2.   MODALITATS:
2.1- El concurs es divideix en 3 categories:

CATEGORIA A: Cursos de 3r i 4t d'Ensenya-
ments Superiors
CATEGORIA B: Cursos de 1r i 2n d'Ensenya-
ments Superiors
CATEGORIA C: Cursos de 5é i 6é d'Ensenya-
ments Professionals

3.  PROCÉS SELECTIU:

3.1- FASE ELIMINATÒRIA:
Interpretació d’una obra de lliure elecció, sense acom-
panyament de piano, del nivell i dificultat similar al de 
les obres orientatives propostes.

BASES
XI CONCURS DE TROMPETA
PER A JOVES INTÈRPRETS

Col·laboren:

Patrocina:

CASA DE LA CULTURA

BENIMODO

Les característiques seran les mateixes per als 
vídeos de les dues fases.

7.  DADES:
7.1- La inscripció acabarà el 25 d'octubre a les 
23:59h. 
7.2- El 26 d'octubre a les 12.00h es faran públiques 
les llistes de tots els participants.
7.3- El 30 d'octubre es comunicarà i publicarà la 
relació dels participants que passen a la fase final.
7.4- El termini per al lliurament dels vídeos dels 
finalistes serà de l'1 al 10 de novembre a les 23:59h.
7.5- Els vídeos de la fase final estaran penjats en la 
web de l'ajuntament els dies 13 i 14 de novembre. 
7.6- El dia 14 a les 20:00h es faran públics els noms 
dels guanyadors.
8.  JURAT:
8.1- Estarà format per un mínim de tres professionals 
de reconegut prestigi en el món musical de la trompeta. 

8.2- El jurat podrà declarar qualsevol dels premis 
deserts i concedir algun accèssit. Les seues 
decisions seran inapel·lables.

9.  ACCEPTACIÓ:
9.1- L’inscripció al concurs suposa l'acceptació de les 
bases anteriorment esmentades.

10.  DRETS D'IMATGE:
Els participants cedeixen a l'Ajuntament de Benimo-
do (organitzador del concurs), tots els drets de repro-
ducció en les xarxes socials o altres mitjans audiovi-
suals, així com tota activitat relacionada amb enregis-
traments per a ús promocional o un altre ús que crega 
convenient. Aquesta transmissió de drets es realitza 
gratuïtament.

“VALERIANO MACHÍ ESPARZA”
13 I 14 DE NOVEMBRE DE 2020

Av. Germanies nº 15 • 46291 BENIMODO
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