
XX Clàssica a
Horta-Guinardó

Districte 
d’Horta-Guinardó

Bases de la 
convocatòria per 
a nous intèrprets

CLÀSSICA
a horta-guinardó

xx edició

Recepció 
de propostes 
del 8 d’abril 
al 16 de maig



1.BASES: 
La convocatòria està oberta a totes les escoles de música i estudiants de 
música 

2. TEMPORALITAT: 
Els concerts es faran de dilluns a diumenge del 19 d’octubre al 30 de novembre 
del 2019.

3. TEMÀTICA 2019:  
Música i natura / La natura feta música / Sons naturals
La natura ha esdevingut font d’inspiració per a molts compositors al llarg de 
diversos segles.
La fúria d’una tempesta, el cant dels ocells o la bellesa de la lluna s’han 
convertit en belles melodies que han fet viatjar l’oient i l’han transportat en un 
altre univers per uns instants.
Alguns compositors l’han descrit, imitant sons naturals. D’altres han creat sons 
originals que ens evoquen immediatament a indrets, paisatges o estacions.
La natura és capaç de connectar-nos amb la nostra essència, amb els nostres 
sentiments, igual que la música… potser per aquest motiu música i natura 
moltes vegades van agafades de la mà.

Exemples de repertori:
Les quatre estacions d’Antonio Vivaldi
Preludi de la gota d’aigua de Frederich Chopin
El Carnaval dels animals de Camille Saint-Saëns
El vol del borinot de Rimski Korsakov
Clar de lluna de L. V Beethoven 

A la convocatòria caldria presentar una proposta de repertori. 

4. DURADA: 
Com a màxim, 15 minuts

5. PROPOSTES: 
S’han d’entregar al mail classicahg@gmail.com abans del 16 de maig, cal 
adjuntar-hi:

• Títol de la formació
• Nom dels músics i DNI
• Nombre de músics
• Indicar si provenen d’alguna escola 
• Programa
• Durada
• Dades de contacte

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’INTÈRPRETS PER AL CICLE DE 
CLÀSSICA A HORTA GUINARDÓ PER A NOUS INTÈRPRETS:



Clàssica Horta-Guinardó és un cicle de música clàssica organitzat pel Districte 
d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. Any rere any, oferim un 
cicle de concerts de música clàssica i altres activitats complementàries a 
Biblioteques, Centres Cívics, Casals i altres equipaments de forma gratuïta amb 
la voluntat d’acostar la música clàssica a tots els públics d’una manera propera i 
pedagògica.

Què és 
Clàssica Horta-Guinardó?

@classicahg

Clàssica a Horta-Guinardó 

classicahg

Per a més informació: info@classicahg.cat

classicahg.cat


