
Convocatòria de selecció de joves intèrprets de 
clàssica i jazz per al cicle Música als Parcs 2020

Convocatòria de selecció 2020

Bases:
La convocatòria és oberta a qualsevol classe de formació 
composta de fins a un màxim de quatre músics, des de solistes 
fins a quartets.
Pots ser cantant o intèrpret de qualsevol instrument.
Tots els músics hauran de ser majors de 16 anys i menors de 
35 anys en el període de durada del cicle (nascuts entre l’1 
d’agost de 1985 i l'1 d’agost de 2004).
En el cas de músics de fora de la Comunitat Europea, cal que 
disposin de NIE i d’un permís de treball vigent.

La selecció serà càrrec d’un jurat qualificat, la composició del 
qual es farà pública oportunament.
La tria serà de vuit formacions, quatre de clàssica i quatre de 
jazz, cadascuna de les quals oferirà un concert en les dates 
que es proposaran als seleccionats.
La selecció final pot incorporar criteris de proporcionalitat de 
gènere, si escau.
Les formacions seleccionades en edicions anteriors només 
poden presentar una proposta amb un repertori nou.

Els concerts se celebraran els dimarts i dijous del mes d’agost 
de 2020 als parcs i jardins de Barcelona.
L'organització hi aportarà un sistema de so bàsic, però no 
amplificació ni instrument, llevat d’un piano, en el cas que 
sigui necessari.
A cada escenari hi haurà disponible una presa de corrent.

La remuneració que es percebrà és de 225 euros per concert 
per a solistes, i de 160 euros per intèrpret i concert per a 
formacions de fins a quatre components. 

Cal presentar la documentació següent:
1.

 

 Un full de presentació en què feu constar de manera clara la 
informació següent: nom de l'artista/formació, dades de contacte del 
responsable de l'artista/formació (nom, adreça, correu electrònic, 
telèfons de contacte) i relació ordenada de documents que s’aporten, 
incloent-hi el nom i l'autor de cadascuna de les tres peces de 
l'enregistrament. 

2.

3.

4.

5. 
Currículum de l'artista o la formació i de cadascun dels músics que 
la componen i que duran a terme les actuacions. 

Còpia del DNI, NIE o passaport de cada músic.

Repertori que s’interpretarà, en directe, d’una hora de durada 
i sense intermedi.

Enregistrament en format digital d'almenys 10 minuts de 
durada, exclusivament en vídeo, de la interpretació en directe 
(no videoclip) d’un mínim de tres peces del repertori 
interpretades per la mateixa formació que es presenta a la 
convocatòria, sense variació dels components. 

La proposta serà vàlida només si es presenta tota la documentació 
requerida. La documentació dels punts 1, 2 i 4 s’ha de lliurar en 
format PDF.

Es gestionarà la contractació dels músics a través d'una entitat 
col·laboradora en els casos que calgui, incloent-hi l’alta corresponent 
a la seguretat social dins el règim d'artistes pels dies de les 
actuacions.

Data límit de presentació:
Divendres 26 de juny de 2020, fins a les 20.00 h.

On:

 

Per correu electrònic a musicaparcs@bcn.cat

 
 

 

 

Resultat de la selecció:
Divendres 10 de juliol de 2020 a:
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana.

Informació:
Per a qualsevol aclariment i informació complementària, 
entreu a http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
o bé contacteu amb nosaltres a través de musicaparcs@bcn.cat.

Si ets músic, estudiant o 
professional, participa!


