LA VEU DE CORNELLÀ
Concurs vocal per a solistes
Bases del concurs

LA VEU DE CORNELLÀ
CONVOCATÒRIA
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat convoca el primer concurs vocal per a solistes
sota el nom de “La Veu de Cornellà”. El concurs constarà de diverses fases presencials i
eliminatòries fins a arribar a la final que tindrà lloc el 10 de febrer de 2019 a l’Auditori
de Cornellà.
El propòsit i finalitat d’aquest concurs és recolzar als nostres cantants i contribuir al
seu desenvolupament artístic i personal tot gaudint de l’experiència.
BASES DEL CONCURS
1. PARTICIPANTS
•

Podran participar tots els cantants no professionals i residents a Cornellà sense
límit d’edat, amb qualsevol estil i tessitura vocal.

•

S’estableixen dues categories per edats: “Joves” fins a 17 anys i “Adults” de 18
anys en endavant.

•

El fet de concursar suposa l’acceptació tant de les bases del concurs com de les
decisions del jurat, que seran inapel∙lables.

2. FASES DEL CONCURS
•

Primera fase: inscripció.

•

Segona fase: selecció dels concursants inscrits.

•

Tercera fase: trobada.

•

Quarta fase: semifinals.

•

Cinquena fase: final.

3. PRIMERA FASE: INSCRIPCIÓNS
•

El període d’inscripcions s’obre del 29 d’octubre al 30 de novembre de 2018.

•

Per concursar caldrà omplir el formulari d’inscripció i adjuntar la documentació
sol∙licitada que trobareu a la web de l’ajuntament o al departament de cultura
de l’ajuntament, al carrer Jacint Verdaguer 16‐18 baixos.

•

Si el concursant és menor d’edat s’haurà d’omplir l’autorització per part dels
pares o tutors.

•

Tota la documentació caldrà lliurar‐la al mateix departament de cultura de
l’ajuntament o bé enviar‐la per correu electrònic a laveudecornella@gmail.com
on també podreu realitzar qualsevol consulta.

•

Caldrà també remetre signat, pels pares o tutors en cas de ser menor, el
document d’autorització d’us d’imatge per tal de poder publicar fotografies o
vídeos dels concursants en fotografies o filmacions destinades a difusió pública,
no comercial, per a publicacions d'àmbit educatiu i cultural de Cornellà.

•

Només seran admeses les sol∙licituds presentades en el període i llocs assignats,
no es recolliran inscripcions fora de termini.

4. SEGONA FASE: SELECCIÓ
•

La selecció dels concursants inscrits tindrà lloc el diumenge dia 9 de desembre
de 2018 a l’auditori de Sant Ildefons a les 16:30h, sempre i quan el número
d‘inscripcions sigui superior a 24. En cas contrari passaran automàticament a la
3a fase. L’organització convocarà personalment als inscrits en els dies escollits
segons el número d’inscrits.

•

Aquesta fase és presencial i els participants hauran de cantar davant del jurat
uns fragments del seu repertori escollit, ja sigui a capella o amb una base
instrumental que caldrà portar en un pen. També poden acompanyar‐se d’un
instrument si així ho van indicar a la inscripció.

•

Els cantants inscrits que no es presentin a la fase de selecció quedaran
automàticament desqualificats.

•

El jurat seleccionarà 24 concursants que passaran a la 3a fase i ho comunicaran
al final del mateix dia de la selecció i pel correu electrònic facilitat.

•

Els concursants es comprometen a interpretar una cançó conjunta en la cloenda
del concurs.

5. TERCERA FASE: TROBADA
•

Trobada dels 24 cantants seleccionats a la 2a fase el diumenge 13 de gener de
2019 a les 16:30h a l’auditori de Sant Ildefons.

•

Els concursants hauran de lliurar les bases instrumentals de les 3 cançons
triades per les següents fases; una cançó per a la semifinal (2 minuts de durada
màxima) i dues cançons per a la final (2’ 30” minuts de durada màxima per
cançó).

•

Els concursants hauran de lliurar el vídeo de presentació seguint les indicacions
rebudes a la fase de selecció.

•

Els concursants seran informats de la dinàmica de la semifinal i es farà el sorteig
d’ordre de les actuacions.

•

Els concursants rebran una classe magistral col∙lectiva de cant i tècnica vocal
impartida per la Silvia de la Cal (cantant i coach vocal) i l’Oscar Larios (pianista,
compositor i cantant), on es treballarà la cançó de cloenda del concurs que
interpretaran tots els concursants. La cançó triada és “Ahora” del musical “La
Princesa Anastasia” del compositor Oscar Larios, estrenada el 19 d’octubre al
centre cultural Els Lluïsos d’Horta. S’adaptarà la instrumentació, la lletra i la
durada de la cançó especialment per el concurs.

6. QUARTA FASE: SEMIFINAL
•

Les proves a partir d’aquesta fase seran públiques i tindran lloc a l’Auditori de
Cornellà.

•

La semifinal tindrà lloc el diumenge 3 de febrer de 2019 a les 17h a l’Auditori de
Cornellà

•

A l’inici del concurs es presentarà al públic als membres del jurat. (es projecta
vídeo presentació de cada un dels membres del jurat, actuació del jurat)

•

L'ordre d'actuació serà el designat per sorteig a la 3a fase. Abans de cada
actuació es projectarà el vídeo de presentació fet per cada un dels concursants
que hauran lliurat prèviament a la fase de trobada.

•

Els cantants interpretaran una cançó de dos minuts de durada com a màxim,
fent servir la base instrumental lliurada anteriorment (els concursants es
responsabilitzen de la qualitat òptima de l’àudio dels acompanyaments) o bé
acompanyar‐se a piano o guitarra si així ho van indicar al formulari d’inscripció.
(Per qüestions tècniques només es podrà sonoritzar un instrument
acompanyant)

•

El públic assistent rebrà, al recollir les entrades, un formulari numerat on
podran votar per un dels concursants a la pausa de deliberació del jurat. El
cantant més votat per el públic passarà automàticament a la final.

•

Al final del concurs, després de la pausa de deliberació, el jurat donarà a
conèixer els 12 concursants escollits per a la fase final, incloent el concursant
escollit per el públic.

•

El Comitè Organitzador es reserva el dret de cancel∙lar la permanència de
qualsevol concursant, acompanyant, etc., en cas que mostri una conducta
improcedent que alteri i / o perjudiqui el normal desenvolupament del Concurs.

7. CINQUENA FASE: FINAL
•

La final tindrà lloc el diumenge 10 de febrer de 2019 a les 17h a l’Auditori de
Cornellà.

•

Els 12 concursants seleccionats per a la final interpretaran dues cançons de dos
minuts i mig de durada com a màxim en dues rondes. Es respectarà l'ordre
d'actuació designat per sorteig a la 3a fase.

•

Els participants es comprometen a participar en el concert de cloenda del
concurs on interpretant, tots junts, la cançó “Ahora” treballada prèviament a la
fase de trobada.

•

Al final del concurs, després de la pausa de deliberació, el jurat donarà a
conèixer els guanyadors i es lliuraran els premis així com un diploma acreditatiu
de participació a tots els concursants.

•

Els guanyadors dels primers premis tornaran a interpretar una de les cançons.

8. JURAT
•

El jurat estarà format per músics professionals, professors de cant i algun
convidat rellevant de la ciutat, i serà presentat a l’inici del concurs.

•

La designació dels premis del concurs serà atribució absoluta del jurat i es
considerarà inapel∙lable, reservant‐se el dret a declarar desert o ex aequo
qualsevol dels premis oficials establerts així com de resoldre qualsevol qüestió
no prevista en aquestes bases.

•

El jurat qualificarà als participants sota els criteris de qualitat interpretativa,
qualitat vocal, vocalització, afinació, ritme, dificultat de la cançó i
desenvolupament escènic.

•

Les puntuacions del jurat no seran visibles i només donaran els noms dels 12
finalistes i els noms dels guanyadors a la final. Un membre del jurat valorarà
l’actuació de cada concursant al finalitzar cada cançó.

•

La participació d’un membre del jurat que simultàniament sigui professor
d’algun concursant, limitarà el seu dret a vot en totes les proves i només podrà
exposar criteris tècnics en el moment de la seva valoració. Serà el coordinador
del concurs el puntuarà al cantant en aquest cas.

•

El jurat pot desestimar qualsevol cançó amb lletres ofensives o mostri missatges
d’odi, racisme, homofòbia, misogínia, xenofòbia o similar i podrà eliminar al
participant del concurs.

9. PREMIS
El jurat del concurs atorgarà els següents premis de les dues categories.
Categoria “Joves”
•
•
•
•

Primer Premi de 500€
Segon Premi de 250€
Tercer Premi de 150€
Els guanyadors d’aquesta categoria tindran l’oportunitat d’actuar a les festes del
Corpus 2019 de la ciutat.

Categoria “Adults”
• Primer Premi de 500€.
• Segon Premi de 250€.
• Tercer Premi de 150€.
• Els guanyadors d’aquesta categoria tindran l’oportunitat d’actuar a les festes del
Corpus 2019 de la ciutat.
El jurat del concurs atorgarà un Premi especial dotat amb 150€ al “Cantant més
carismàtic”.
Els guanyadors del primer premi del concurs de cada categoria seran convidats a
cantar a la segona edició.

