57 Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona

2n Concurs Internacional de Vídeos Corals
Convoquem el 2n Concurs Internacional de Vídeos Corals.
BASES
1. Tots els cors participants han de ser cors amateurs (el director pot ser
professional)
2. Hauran d’enviar l’enregistrament de 2 obres:
- una obra religiosa
- una de lliure elecció.
3. La durada total de les dues obres serà d’un mínim de 5 minuts i un màxim de 10
minuts.
4. Una de les dues obres ha de ser a capella i l’altra pot ser a capella o
acompanyada d’un màxim de 4 instruments. No es pot presentar un vídeo on
l’acompanyament musical sigui una pista d’àudio preenregistrada.
5. L’enregistrament d’aquestes dues obres s’ha d’haver fet entre l’1 de gener de
2020 i la data de tancament del termini d’inscripció. Caldrà enviar evidència de
la data.
6. Els enregistraments poden haver-se difós amb anterioritat, però no poden haver
estat premiats en altres concursos o festivals.
7. Els cors han de ser propietaris de les partitures utilitzades i han de ser
propietaris de l’enregistrament i posseir tots els drets. És contrari a les lleis
vigents interpretar música reproduïda il·legalment. L’Organització no assumeix
cap responsabilitat per cap acció judicial presa per les editorials.
8. Els vídeos s’enviaran a través de WeTransfer en format MP4 o AVI. No
s’acceptaran enllaços de Youtube.
9. Cada actuació es podrà emetre en directe o en streaming a la xarxa, ràdio o TV
sense cap compensació per als cors. Tot el els drets de difusió de totes les
representacions durant el Festival pertanyen a la pròpia organització, que en
podrà disposar lliurement.
10. El fet de presentar-se al concurs comporta l’acceptació d’aquestes BASES.

CATEGORIES
Hi haurà dues categories:
- Amb mascareta.
- Sense mascareta.
Només es podrà participar en una categoria
JURAT
Andrea Angelini, María Guinand, Daniel Mestre, Montserrat Ríos i Bernat Vivancos
amb el suport del Consell de la FCEC.
El Jurat valorarà la qualitat tècnica i interpretativa dels cors.
La decisió final del Jurat és inapel·lable i no s’admetrà cap recurs.
PREMIS
• Hi haurà dos premis a cada categoria:
o Primer Premi: 1000 €
o Segon Premi: 500 €
• Premi menció d’honor o accèssit a la millor interpretació d’una obra d’autor o
harmonitzador català amb un premi en metàl·lic de 500 Euros.
•

Un diploma de participació a tots els cors inscrits que s’enviarà per mail després
del festival
• La retransmissió en streaming de la competició entre els millors cors de cada
categoria (màxim 10 cors en cadascuna d’elles)
• Accèssit d’honor per a reconèixer determinades actuacions corals.
Es poden deixar premis deserts
Es poden concedir premis ex-aequo – en aquest cas l’import del premis es repartirà
entre els que comparteixen el premi
PREU INSCRIPCIÓ
100€ per als cors no adherits a la FCEC.
75€ per els cors adherits a la FCEC.
CALENDARI I PROCÉS DE SELECCIÓ
Termini d’inscripció al concurs: 30 d’abril
Termini de presentació dels vídeos: 15 de maig
Cal enviar la butlleta d’inscripció a través del Google Forms i després enviar un correu
a fcec@fcec.cat amb els vídeos, pdf de les partitures, breu currículum, foto del cor i
del director/a, enllaç a la pàgina web del cor, enllaços de referència i una evidència
que és un enregistrament del període indicat . Els concerts seran gratuïts.

Quan es confirmi la inscripció, es donaran les instruccions per fer el pagament.

