1r PREMI DE COMPOSICIÓ PER A COLLA DE DOLÇAINES I PERCUSSIÓ “VILA DE BIAR”
La COLLA DE DOLÇAINES I TABALS “LA BASSA LA VILA” de BIAR en col·laboració amb
l’AJUNTAMENT DE BIAR convoquen el primer concurs de composició organitzat a Biar
(Alacant). L’objectiu del concurs és fomentar el repertori original per a colla de dolçaines i
percussió dins de l’àmbit de la música per a la festa de Moros i Cristians. Per a aquesta
primera edició, la modalitat escollida és marxa cristiana i marxa mora, indistintament.

BASES
1. Cada participant podrà presentar quantes obres desitge sempre que complisquen els
següents requisits:
-

Ser originals.

-

Ser inèdites.

-

No haver estat interpretades públicament amb anterioritat al veredicte del jurat.

2. Es valorarà l’originalitat i la idoneïtat de l’obra per a ser interpretada en desfilades. A
més, es tindrà en compte que el nivell tècnic de l’obra siga adequat i accessible per a
una colla amateur (nivell fàcil).

3. Es presentaran quatre exemplars de la partitura, en un sobre, sota un lema i el
gènere (marxa cristiana o marxa mora). S’adjuntarà també un exemplar de les
particel·les corresponents a la plantilla indicada en l’annex. Es presentarà un arxiu
digital de tot el material (format PDF).
De manera opcional, s’admetrà l’àudio de l’obra que extrau el propi programa
d’edició de partitures.

Les obres en cap cas podran anar signades, això comportaria l’exclusió automàtica.
Així mateix, al sobre de les partitures li acompanyarà un altre sobre tancat sota el
mateix lema on s’inclourà el full d’inscripció.

4. El termini d’admissió de treballs finalitzarà el dia 20 de desembre de 2016 a les
14:00h.
Els treballs s’enviaran a:
COLLA DE DOLÇAINES I TABALS “LA BASSA LA VILA”
I Premi de Composició “Vila de Biar”
Apartat de correus 093
03410 Biar (Alacant)

5. Finalitzat el termini d’admissió, un jurat tècnic seleccionarà, entre totes les obres
presentades, un màxim de tres obres, les quals tindran la consideració de finalistes.
Els lemes de les obres finalistes seran publicats en la pàgina de Facebook de la
Regidoria de Cultura, Patrimoni i Tradicions de Biar. En cas de no haver-se presentat
un mínim de tres obres, el concurs quedarà anul·lat.

6. Les obres finalistes seran interpretades per la Colla de dolçaines i tabals “La Bassa la
Vila” en el VIII Concert de Música Festera què se celebrarà el 6 de maig de 2017 a la
Casa de la Cultura de Biar.
L’entitat organitzadora del concurs proposarà tres persones de solvència
reconeguda, les quals, junt amb el director artístic de la Colla, formaran el jurat tècnic
encarregat d’atorgar el premi. El premi del concurs és indivisible, però, podria
declarar-se desert si el jurat ho creu oportú.

7. El premi del concurs és el següent:
-

Un únic premi dotat amb 1000€ patrocinat per l’Ajuntament de Biar.
El premi estarà subjecte a retenció fiscal segons la normativa vigent.

8. Les obres no seleccionades podran ser retirades fins a 30 dies després del veredicte
del jurat en la seu de la Colla “La Bassa la Vila”. Passat aquest temps es destruiran.

9. La composició guanyadora haurà d’incloure a la partitura el següent enunciat:
Obra guanyadora del 1r Premi de Composició per a Colla de Dolçaines i Percussió “Vila de Biar”

També s’haurà d’incloure aquest enunciat als programes de mà i possibles edicions.
10. El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació de les bases, així
com les decisions que adopte el jurat. Qualsevol imprevist serà resolt a criteri del
jurat i del comitè organitzador.

ANNEX
-

Partitura general (no guió)

-

Dolçaines I en Sol (div. ocasionals)

-

Dolçaines II en Sol (div. ocasionals)

-

Dolçaines III en Sol (div. ocasionals)

-

Timbals (29”/26”/23”)

-

Percussió (la que crega cada participant fins a un màxim de 4 intèrprets)
Es poden fer servir els següents instruments de percussió:
Bombo, plats, caixa, tam-tam, plat suspès, tabals, redoblants, pandereta i triangle.

I PREMI DE COMPOSICIÓ PER A COLLA DE DOLÇAINES I PERCUSSIÓ “VILA DE BIAR”
FULL D’INSCRIPCIÓ
(Incloure’l al sobre tancat)

LEMA

TÍTOL DE L’OBRA

NOM I COGNOMS

EDAT

POBLACIÓ

ADREÇA

TELÈFON

E-MAIL

BREU CURRICULUM

