ESC0LA D’ECUDANDS UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA
4' CONCURS DE JÓVENS INTÉRPRETS UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA
1. PARTICIPANTS
1.1.- El Concurs està obert a tots els alumnes/as matriculats el curs 2.015/16 en l’Escola d’Educands i
Col·legi Centre Integrat de la Unió Musical de Llíria.
1.2.- No hi ha límit d’edat.
1.3.- Cada alumne/a només podrà concursar en la seua categoria corresponent i en les especialitats en
què es trobe matriculat durant aquest curs escolar.
2. AUDICIONS
2.1.- El Concurs tindrà lloc el dissabte 7 de Maig de 2016 a la vesprada, en la sala d’assajos de la Unió
Musical de Llíria.
2.2.- El lloc, l’hora de les audicions i l’orde d’actuació seran exposats en la nostra pàgina web i també
se podran consultar en la secretaria de la societat en horari habitual.
2.3.- Les audicions es faran en una única sessió. Cada concursant haurà d’interpretar una obra de lliure
elecció de màxim 5 minuts de duració.
2.4.- Cada concursant actuarà sol, sense acompanyament de piano o qualsevol altre instrument.
3. JURAT
3.1.- El jurat estarà format per músics de la societat.
3.2.- La resolució del Jurat es donarà a conèixer el mateix dia del concurs després de la finalització de
totes les audicions. Els premis seran entregats pel president de la societat Unió Musical de Llíria.
3.3.- L’alumne entregarà tres còpies de la partitura al tribunal el mateix dia del concurs fent constar el
nom i el instrument.
4. CATEGORIES I PREMIS
4.1.- Categories i premis:
CATEGORIA
• Alumnes/as de 1r i 2 d’Ensenyances

PREMIS
•

Elementals de l’Escola de Educands

• Alumnes de 3r i 4t de primària del Centre

Integrat

•
•

•

Alumnes/as de 3r i 4t de Ensenyances
Elementals de la Escola d’Educands

•

•

Alumnes de 5é i 6é de primària del Centre
Integrat

•
•

1º Diploma, Obsequi d’un patrocinador i
Matrícula gratuïta en la Quinzena
Musical “Manuel Enguídanos”.
2n Diploma i Obsequi d’un
patrocinador.
3º Diploma i Obsequi d’un patrocinador.
1º Diploma, Obsequi d’un patrocinador i
Matrícula gratuïta en la Quinzena
Musical “Manuel Enguídanos”.
2n Diploma i Obsequi d’un
patrocinador.
3º Diploma i Obsequi d’un patrocinador.

4.2.- El jurat podrà crear un premi accèssit, si ho considera oportú. S’entregarà diploma acreditatiu a
este efecte.
4.3.- El jurat podrà deixar desert qualsevol premi de qualsevol categoria.

4.4.- Tots els alumnes participants rebran un certificat a este efecte independentment del premi que
poguera obtindre referits en el punt 4.1.
5. INSCRIPCIONS
5.1.- Els concursants hauran d’inscriure’s gratuïtament en la secretaria del centre fins al 4 de maig de
2.016.
5.2.- L’orde d’actuació en el “Concurs” ho establirà l’organització.
5.3.- Les sol·licituds de participació s’entregaran personalment en la Consergeria de la societat o
hauran d’enviar-se al correu electrònic: escola@uniomusicaldelliria.com
5.4.- Qualsevol dubte o imprevist seran resolts segons criteris d’organització.
5.5.- La resolució del Jurat és inapel·lable. La inscripció en el concurs implica l’acceptació de totes les
presents bases.

