BASES DEL CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS
“PUGEM A L’ESCENARI” 2022-23
1. Participants
S’hi poden presentar joves intèrprets de qualsevol instrument musical que tinguin entre 12 i
16 anys al moment de fer la inscripció, i amb l’autorització del seu pare, mare o tutor/a legal.
S’admeten només intèrprets solistes, tot i que poden estar acompanyats al piano per una
persona no concursant.

2. Inscripció
El període d’inscripció s’obrirà el 15 de novembre de 2022 a les 00.00h i finalitzarà el 15 de
desembre de 2022 a les 23.59h. Caldrà fer la inscripció mitjançant el formulari disponible a
www.jmsantcugat.org.
Els aspirants hauran de presentar, juntament amb el formulari d’inscripció, un
enregistrament en vídeo de, com a mínim, dos minuts de durada. El vídeo ha d’estar gravat
en directe, en format horitzontal, i ha de ser un pla fix de l’intèrpret.

3. Desenvolupament del concurs
El concurs constarà de tres fases: preselecció, semifinal i final.
●

Preselecció: del 15 al 20 de desembre. L’equip de Joventuts Musicals de Sant
Cugat realitzarà una preselecció a partir dels vídeos presentats, de la qual en
sortiran els 10 concursants que passaran a la semifinal.

●

Semifinal: del 9 de gener al 20 de febrer. Els 10 concursants semifinalistes seran
convocats a l’estudi de Pleniluni Musical, a Sant Cugat del Vallès, per enregistrar un
vídeo de qualitat professional entre el 9 i el 22 de gener. Aquests vídeos seran
publicats a les xarxes de Joventuts Musicals Sant Cugat i de Pleniluni Musical, a
través de les quals podrà votar el públic. De les votacions del públic i de les
valoracions del Jurat en sortiran els 5 concursants que participaran a la final.

●

Final: 18 de març de 2023. La final es durà a terme presencialment a Sant Cugat del
Vallès, en forma de concert obert al públic. Els 5 concursants finalistes hauran
d’interpretar dues obres o moviments de lliure elecció, amb una duració màxima,
entre les dues, de 10 minuts. Al final del mateix concert s’anunciaran el premi del
Jurat i el premi del públic.
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4. Jurat
El Jurat estarà integrat per tres intèrprets o professionals de la música de reconeguda
trajectòria.
Les valoracions de cada membre del Jurat tindran el mateix pes en el resultat final. A la
semifinal, el vot del públic s’agruparà i constituirà un membre del Jurat més, amb un pes
equivalent al de la resta (25%).
El veredicte del jurat serà inapel·lable i podrà adoptar les resolucions que consideri
oportunes sobre qualsevol incidència o dubte que pugui sorgir durant tot el concurs.

5. Premis
S’entregarà un premi del Jurat i un premi del públic:
●

Premi del Jurat: consistent en un val de 200€ per comprar a la botiga Pleniluni
Musical + una masterclass personalitzada.

●

Premi del Públic: consistent en un val de 50€ per comprar a a la botiga Pleniluni
Musical.

6. Acceptació i interpretació de les bases
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
La interpretació i qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per
l’organització, després de consultar, si cal, els membres del jurat.

Bases “Pugem a l’escenari” 2022-23 | 2

