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ONCURS DE PIANO
a 4 i 6 mans

Amb la col·laboració de:

Més informació:
c/Aribau 143 entresol 2a.
info@estudimusical143.com
www.estudimusical143.com
tel: 93 410 4099

per a joves intèrprets fins a 14 anys

1 i 2 de juny de 2019

SEGON CONCURS DE PIANO a 4 i 6 MANS

Convoquem amb molta il·lusió la 2a edició del Concurs de piano a 4 i 6
mans per a joves estudiants fins a 14 anys. Estem convençuts de que la
proximitat de compartir la interpretació d’una obra en el mateix
instrument, una pràctica freqüent entre pianistes, reporta gran satisfacció.
Volem esperonar i a la vegada donar reconeixement a aquests joves
intèrprets en un espai que habitualment no està contemplat de manera
específica.

BASES

-Poden participar en el primer Concurs de Piano a 4 i 6 mans els joves
pianistes fins a 14 anys.
-El Concurs tindrà lloc els dies 1 i 2 de juny de 2019. El lliurament de
Premis i el Concert der Cloenda es faran el diumenge 2 de juny. En aquest
acte els concursants que hagin estat premiats oferiran un breu concert.
-S’estableixen tres categories:
A. fins a 8 anys
B. fins a 11 anys
C. fins a 14 anys
La inclusió dels concursants a les diferents categories vindrà determinada
per la mitjana d’edat dels participants el 31 de desembre de 2018.
-El Concurs constarà d’una sola prova, que serà pública.
-Es concediran tres premis per a cadascuna de les categories. Els premis
podran ser ex aequo.
-Es concedirà un Premi als millors intèrprets d’una obra a 6 mans.
-El jurat podrà atorgar Mencions.
-Un cop tancat el període d'inscripció, l'organització comunicarà als
candidats el dia i hora de la seva actuació.

REPERTORI

Categoria A. 1 o 2 obres amb una durada màxima de 3 minuts
Categoria B. 1 o 2 obres amb una durada màxima de 6 minuts
Categoria C. 1 o 2 obres amb una durada màxima de 10 minuts
Caldrà presentar un exemplar de les partitures.

PREMIS

Categoria A. 1r premi: Val de 100€ per a la compra de material a casa Audenis
2n premi: Obsequi i Diploma acreditatiu
3r premi: Obsequi i Diploma acreditatiu
Categoria B. 1r premi: 150€
2n premi: Val de 100€ per a la compra de material a casa Audenis
3r premi: Obsequi i Diploma acreditatiu
Categoria C.1r premi: 300€
2n premi: 150€
3r premi: Val de 100€ per a la compra de material a casa Audenis
Premi a la millor interpretació d’una obra a 6 mans: 150€
Obra de referència, veieu web: www.estudimusical143.com

INSCRIPCIONS

QUOTES:
Categoria A. 20€ per participant
Categoria B. 25€ per participant
Categoria C. 30€ per participant
PROCEDIMENT:
-Omplir el formulari on-line a la pagina web: www.estudimusical143.com
“2n Concurs de piano a 4 i 6 mans per a joves intèrprets fins a 14 anys”
-Enviar per correu electrònic a: info@estudimusical143.com la fotocòpia del DNI
o Passaport, el comprovant de la quota d’inscripció.

-Tots els participants rebran diplomes de participació.

-El pagament d’aquesta quota s’haurà de fer mitjançant transferència
bancària (fent constar NOM DEL PARTICIPANT i concepte) a:
IBAN ES20 0081 0008 1100 0134 0739.

-La inscripció al Concurs pressuposa l’acceptació de les presents bases.

-Termini d’inscripció: 3 de maig de 2019.

-Les decisions del jurat son inapel·lables.

-Els drets d’inscripció no seran retornables.
Les dades i eventualment, imatges i so de l’actuació dels concursants, podran ser
recollides en un fitxer pel seu tractament en la promoció i difusió del Concurs

