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Informació i inscripcions

Organitzador:

2016El fet de participar en el concurs suposa l'acceptació de les 
bases i la conformitat amb la decisió del jurat.
L'organització es reserva el dret d'efectuar algun canvi 
d'última hora. 
Totes les dades facilitades en aquest imprès seran 
tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. Teniu dret d'accés al fitxer, 
rectificació i cancel·lació de les vostres dades, mitjançant 
una sol·licitut escrita al Centre Garcilaso (Garcilaso, 103, 
08027 BCN). Amb el lliurament d'aquesta fitxa el remitent 
dóna el consentiment al tractament de les dades incloses, 
que en cap cas seran objecte de cessió a tercers amb 
l'excepció de l'Ajuntament de Barcelona

19a edició
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acústica
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6-Els criteris de selecció seran la qualitat compositiva, l'originalitat i el directe.

7- Els premis:
Premis del jurat
1r premi: 1050€,  2n premi: 450€,  3r premi: 250€
Premi del públic*:
Enregistrament a l'estudi de Gravació “Associació Musical CAP RECORD” per valor 
de 450€ (20 hores d'estudi).    
*El Premi del públic, s'atorgarà segons la quantitat de vots del públic assistent a la final. 
Entre els finalistes no premiats pel jurat, l'organització, gràcies al patrocini del C.C. La 
Barraca, es reserva el premi en suport a la creaciò valorat en 500€ en forma de concert al 
C.C. La Barraca. Els 6 finalistes s'emportaran la gravació (d'audio i video) de l'actuació 
final i el reportatge fotogràfic.
*Els premis s'hauran de fer efectius abans del 31-12-20164. Tots els premis estaran 
subjectes a les retencions i els impostos que marca la llei.
Les sis propostes finalistes podran veure a www.espaijovegarcilaso.org el reportatge 
fotogràfic i els videos de la final.

8- Les obres presentades no seran retornades. Els autors, mitjançant aquesta butlleta, 
n'autoritzen la utilització per a actes culturals, sense ànim de lucre, que programi 
l'equipament que organitza el concurs, amb la finalitat de difondre i promocionar les 
obres. Per la seva banda, l'Espai Jove Garcilaso es compromet a fer constar l'autoria de 
les obres en l'ús.

9-Els músics i les músiques participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es 
comprometen a no presentar materials fonogràfics sobre els quals no tinguin drets d'ús 
degudament acreditats.

10-La inscripció al Concurs de música acústica implica l'acceptació plena d'aquestes 
bases.
 
11- L'organització d'aquest concurs es reserva el dret de resoldre, com cregui més 
convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  DADES DEL GRUP

DADES DEL REPRESENTANT DEL GRUP

Nom del grup

Nom i cognom, músic:

Nom i cognom, músic:

Nom i cognom, músic:

Nom i cognom, músic:

Nom i cognom, músic:

instrument:

instrument:

instrument:

instrument:

instrument:

Nom i cognoms:

Adreça

C.P.                                Província

Tel.                                            /

D.N.I.

Població

Adreça electrònica

És molt important detallar al màxim la instrumentació del grup.Per exemple: si hi ha instruments de percussió anomenar-los; si hi ha una guitarra, dir si és espanyola, acústica,...
Per a qualsevol dubte us podeu remetre a música@espaijovegarcilaso.org

Per millorar el funcionament del concurs, us agrairem que ens comenteu com us n'heu assabentat:

19a EDICIÓ CONCURS DE MÚSICA ACÚSTICA
SEMIFINALS: 18, 19 i 20 de novembre   FINAL: 26 de novembre

1- Es pot presentar qualsevol proposta musical (flamenc, pop, rock, músiques del món, 
jazz, contemporània, experimental...) mentre sigui creada amb instruments acústics 
que no tinguin origen elèctric (el baix elèctric i el teclat amb so de piano són les úniques 
excepcions). No s'admetran els grups que tinguin contracte discogràfic o hagin estat 
premiats al concurs en edicions anteriors.

2- Els participants hauran de lliurar en un sobre tancat, i retolat amb la referència 
“ACÚSTICA 2016” i la butlleta degudament emplenada,  juntament amb un CD amb un 
mínim de dues cançons (temes propis, no s'admetran grups que presentin versions) 
l'Espai Jove  Garcilaso fins al 10 de novembre de 2016. La butlleta també es pot trobar 
al lloc web del l'Espai Jove Garcilaso www.espaijovegarcilaso.org
També es pot fer la inscripció online. Degudament emplenada la butlleta d'inscripció, 
podeu adjuntar el link de la vostra web, souncloud, bandcamp o canal de youtube amb 
les vostres cançons, i enviar-les directament a musica@espaijovegarcilaso.org amb 
l'etiqueta Acústica 2016.

3- De totes les propostes rebudes, se'n seleccionaran un màxim de 36 que passaran a 
les primeres eliminatòries, que se celebraran el 18, 19 i 20 de novembre del 2016. Els 
grups disposaran d'un màxim de deu minuts d'actuació. Qui superi aquest temps serà 
desqualificat.

4- El jurat dels directes estarà format per persones vinculades al món de la música, 
(programadors, premsa, músics...). Se seleccionaran sis propostes que passaran a la 
final, que se celebrarà el 26 de novembre de 2016. L'actuació no podrà superar els vint 
minuts.

5- El veredicte del jurat es farà el mateix dia 26 de novembre quan acabin les actuacions. 
L'organització es reserva el dret de declarar desert algun dels premis.
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