Pedrera 3.8 - Bases de la convocatòria 2019
El Centre Cultural Albareda i la Bàscula obren per tercera vegada convocatòria per participar
en un programa d’acompanyament a grups musicals emergents vinculats al districte de SantsMontjuïc, format per joves de fins a 29 anys (inclosos), que vulguin millorar i consolidar el seu
projecte musical. En aquesta edició seran tres els grups que rebran el suport del programa.
El programa inclou:
-

Tutoria i assessorament musical per part del productor Miguel Zamarripa
Residència als nostres bucs d’assaig
Pràctica de gravació de maqueta en estudi
Preparació del directe
Formació en comunicació, management i gestió legal i econòmica dins del sector
Actuacions als dos equipaments i possibilitat de ser programats a diferents
esdeveniments culturals del districte.

Calendari:
-

El procés d’acompanyament tindrà lloc de gener a abril de 2020.

Requisits:
-

-

Tenir entre 16 i 29 anys (més de la meitat dels components del grup hauran de tenir
edats compreses en aquesta franja d’edat, cap dels components hauran de tenir més
de 35 anys).
Residència a Sants Montjuïc o vinculació amb alguns dels barris del Districte.
Es prioritzarà aquelles formacions que tinguin un vincle amb qualsevol del dos
equipaments
Tenir un grup cohesionat amb ganes de consolidar-se en l’àmbit musical.

On, quan i com presentar-se:

-

Per participar a la convocatòria, cal omplir el formulari d’inscripció online que trobareu
als webs de La Bàscula i el Centre Cultural Albareda

-

El període de recepció de propostes serà del 16 de setembre al 25 d’octubre de 2019.

Procés de selecció:
-

-

-

Preselecció: totes les propostes presentades seran valorades pels equips professionals
del Centre Cívic Albareda i La Bàscula, que preseleccionarà 8 grups que passaran a la
següent fase.
Selecció: els grups preseleccionats participaran en una de les dues audicions, que
tindran lloc divendres 22 i dissabte 23 de novembre. Un jurat format pels equips de La
Bàscula i el CC Albareda seleccionarà els grups que gaudiran de l’acompanyament
objecte d’aquesta convocatòria.
La resolució es donarà a conèixer el dilluns 25 de novembre.

Obligacions:
- El grup guanyador es compromet que al menys un assaig al mes sigui als bucs del Centre
Cultural Albareda per poder fer seguiment del projecte i l’acompanyament. Els assajos estan
subjectes a la disponibilitat de sales.
- El grup guanyador es compromet a oferir una actuació a les festes majors del Poble-sec i La
Marina.
- El grup guanyador accedirà en la mesura del possible a actes promocionals (entrevistes a
ràdio, TV, etc.).

Per inscriure-us cliqueu aquí

