BASES DEL 3er CONCURS DE BANDES EMERGENTS
CASA DE LA MÚSICA DE LLEIDA, L’ALT PIRINEU I ARAN

Qui hi pot participar?

• Poden participar en aquesta mostra grups musicals amb un mínim de dos integrants que
no tinguin cap contracte discogràfic vigent, que resideixin en el 50% del total dels
components de la banda a la província de Lleida.
• L’estil musical dels grups pot ser qualsevol dels que representen la música popular
moderna actual i qualsevol dels seus gèneres (rock, pop, ska, funk, electrònica, jazz, hiphop, metal, etc.)
• Tothom que s’hi vulgui inscriure ha de tenir entre 16 i 35 anys.
• Els tres grups premiats en l’edició 2021 del concurs no es poden presentar en aquesta
convocatòria.

Com fer la inscripció?

Les persones participants hauran d’omplir degudament el formulari que trobaran a la pàgina
web i xarxes socials de l’Orfeó Lleidatà amb la següent informació:
• Biografia del grup i descripció dels seus components.
• Fotografia de la formació musical.
• Rider tècnic.
• Dues cançons de composició pròpia en format MP3 a 320 kbps. Els dos arxius s’hauran
d’enviar a través d’un enllaç de descàrrega gratuïta que s’haurà d’anotar a la casella
indicada del formulari (sistemes suggerits: Google Drive, Dropbox o WeTransfer).
• El formulari s’haurà d’enviar abans del dia 22 de juliol.
• La inscripció serà gratuïta.

Com seleccionarem els finalistes?

• De totes les inscripcions rebudes, el jurat del concurs seleccionarà 5 bandes que actuaran
a la fase final. A més, es seleccionaran 2 reserves per suplir possibles baixes dels grups
seleccionats.
• Els criteris de selecció es basaran en l'originalitat de les cançons, la tècnica instrumental i
la qualitat musical d'aquestes, així com la qualitat vocal i la qualitat de les dues cançons
enviades. També es tindrà en compte la repercussió del grup a les xarxes socials.
• Els 5 grups seleccionats hauran de presentar el seu treball en directe en el concert que se
celebrarà el dissabte 24 de setembre a l'Espai Orfeó de Lleida.
• Els grups disposaran de 20 minuts d'actuació.
• Les cançons hauran de ser de composició pròpia, encara que es permetrà tocar un únic
“cover” d'un altre artista si el grup seleccionat ho desitja, el qual haurà de ser prèviament
presentat.
• En la fase final el jurat donarà molta importància a la posada en escena dels participants.
• L’organització del concurs anunciarà el dia 29 de juliol els grups seleccionats per participar
a la final.
• Cada banda haurà d'aportar el seu propi “backline”, quedant oberta la possibilitat que
s'acordi compartir-lo entre els grups per tal d'agilitzar l'esdeveniment. L’organització
disposarà d’una base completa de bateria, un amplificador de baix i dos amplificadors de
guitarra que podran utilitzar tots els participants.

Quins seran els premis?

• 1er premi: Enregistrament en un estudi professional. Premi “Talent Jove Estrats” del
Consell Comarcal del Segrià valorat en 1.500€.
• 2on premi:. Càpsula audiovisual professional, la realització d'un “videoclip”. Premi valorat
en 1.000€.
• 3er premi: Sessió de fotografia per la banda per utilitzar-la en dossiers de presentació,
xarxes socials i altres. Premi valorat en 500€.

• 4rt premi: Premi consistent en l’adquisició de material musical per valor de 200€.
• 5è premi: Premi consistent en l’adquisició de material musical per valor de 200€.

Qui formarà part del jurat?

• El jurat estarà format per professionals relacionats amb el sector musical.
• En el cas que el jurat ho cregui convenient, aquest podrà declarar desert qualsevol dels
cinc premis.
• El fet de participar en aquesta mostra suposa l’acceptació de la decisió del jurat.

Cal saber que:

• El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació per part dels inscrits a què
l'organització pugui difondre el material audiovisual dels grups o solistes en qualsevol mitjà,
per tal de promocionar els projectes dels participants, sempre sense finalitats comercials.
• Els grups participants es comprometen que cap de les seves creacions serà contrària a la
normativa vigent en matèria legal, de propietat intel·lectual i de drets d’autor. L’organització
declina tota la responsabilitat en relació a qualsevol vulneració de les lleis en què puguin
incórrer les persones participants.
• La participació al concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases així com de les
modificacions o ajustaments que durant la celebració de la mostra l’organització pugui
realitzar.

