BASES
2n Concurs per a Quintets de Metall Ondaralvent
1. LLOC i DATA:
El 2n Concurs de Quintets de Metall tindrà lloc el dia 8 de gener de 2017 a l’Auditori Municipal
d´Ondara
2. PARTICIPANTS
2.1 Podrà participar en aquest concurs qualsevol quintet de metall sense cap limitació d’edat.
2.2 Cap persona podrà participar en més d'un grup.
2.3 El nombre mínim i màxim de grups participants s’estableix en tres i dotze respectivamente.
3. PREMIS
-1er Premi: 1000 €, diploma i un concert a catxé similar a Ondara.
-2n Premi: 500 € i diploma.
-3er Premi: 250 € i diploma.
-Premi del Públic: Instrument Consolat de Mar. Aquest premi és compatible amb els anteriors.
4. INSCRIPCIÓ
4.1 La inscripció es farà complimentant el butlletí d’inscripció proporcionat en la web,
acompanyat d’una fotocòpia escanejada del DNI de cadascun dels components i el justificant
d’ingrés de la taxa d’inscripció.
4.2 S’estableix una quota de participaciós de 30 € que haurà de ser ingressada indicant en el
concepte “2n Concurs de Quintets de Metall Ondaralvent” i el nom del grup al compte:
CCC 0081 1028 84 0006039310
IBAN ES98 0081 1028 8400 0603 9310
BIC BSABESBB
4.3 Una vegada confirmada la inscripció sols es tornarà la quota de participació als grups que
no puguen participar en el concurs per causes imputables a l’organització.
4.4 Tota la documentació podrà enviar-se per correu ordinari i/o correu electrònic.
4.5 El termini d’inscripció finalitzarà el dia 1 de gener de 2017. Les sol·licituds que no adjunten
tota la documentació o les inscripcions rebudes fora de plaç, no seran admeses al concurs.

5.REPERTORI I PROVES
5.1 El concurs constarà de dues proves: eliminatòria i final.
5.1.1 Prova eliminatòria. Es realitzarà al llarg del matí on s’interpretarà una obra de caràcter
lliure.
5.1.2 Prova final. Es realitzarà al llarg de la vesprada i s’interpretarà una segon obra lliure i
l´obra obligada: el primer i segon moviment del Quintet nº 5 de Víctor Vallés
(www.victorvallesfornet.webnode.es)
5.1.3 Al realitzar la inscripció cada grup concursant farà arribar a l’organització una còpia de les
obres lliures, les quals poden ser originals o arranjaments per a quintet de metall.

5.2 En la recepció del concurs els quintets hauran de facilitar al jurat 4 còpies addicionals de
les peces lliures seleccionades.
5.3 Al final de la fase eliminatòria el jurat anunciarà públicament els grups seleccionats per a
la fase final.
5.4 L’ordre d’actuació de la prova s’establirà per rigorós ordre d’arribada de sol·licituds i es
comunicarà als grups seleccionats amb una setmana d’antel·lació.
5.5 El jurat del concurs podrà modificar l’ordre d’actuació solament en casos excepcionals i
summament justificats.
5.6 En el moment de participar en el certamen, l’organització podrà sol·licitar que
els concursants acrediten la seva identitat.
5.7 El veredicte del jurat es farà públic en acabar la fase final, després de la deliberació
oportuna, fent-se pública en el mateix escenari del Concurs pel secretari del jurat o pel
presentador de l’acte.
5.8 El guanyador del premi del públic es donarà a conéixer en el mateix acte i serà elegit
d’entre els participants en la prova final pel públic.
5.9 Les audicions seran de caràcter públic amb entrada gratuïta.
6. JURAT
6.1 El jurat estarà compost per personal qualificat presidit per Juanjo Serna.
6.2 El jurat pot deixar desert qualsevol dels premis excepte el premi del públic.
6.3 La decisió del jurat serà inapel·lable.
6.4 Tots els participants del concurs podran sol·licitar al jurat un certificat de participació.
7. NOTES
7.1 L’organització no assumirà cap despesa en concepte de dieta o allotjament dels
participants.
7.2 L'organització es reserva el dret a gravar en vídeo i àudio les actuacions dels grups
participants en el concurs, així com publicar-les a través de televisió, ràdio o qualsevol altre
mitjà de difusió audiovisual.
7.3 L’organització posarà una cambra d´estudi a disposició dels participants.
7.4 L’organització del concurs tindrà plena potestat per decidir sobre qualsevol incidència o
canvi no previst en aquestes bases.
7.5 La inscripció en el 2n Concurs per a Quintets de Metall Ondaralvent implica l’acceptació
d’aquestes bases.

