Amb motiu del 50 Aniversari de la refundació del
Centre Musical Puig Campana de Finestrat, aquesta entitat
musical, amb el patrocini de l'Excm. Ajuntament de
Finestrat, convoca el “Concurs de Composició de Pasdobles
Finestrat 2019”.

BASES
PRIMERA
El concurs té caràcter extraordinari i en ell podran participar tots els
compositors que ho desitgen. Les composicions presentades hauran de ser
originals i inèdites, i no podran haver sigut interpretades públicament amb
anterioritat al dia datat del concurs. No s'admetrà cap composició que no
complisca aquests requisits.

SEGONA
La composició musical serà en la modalitat de pasdoble, sense text
literari i instrumentat per a la plantilla que a continuació es detalla:
Flautí
Fagot (opcional)
Clarinet Baix
Saxòfon Barítono
Trompa en Fa 1, 2, 3 i 4
Tuba en Do

Flauta 1 i 2
Requint
Saxòfon Alt 1 i 2
Trompetes 1, 2 i 3
Trombó 1, 2 i 3
Percussió

Oboe
Clarinet 1, 2 i 3
Saxòfon Tenor
Fiscorn
Bombardí en Do
-------------------------
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TERCERA
Els pasdobles finalistes seran interpretats pel Centre Musical Puig
Campana de Finestrat, durant la primera part del concert previst per al dia 22 de
febrer de 2020, a l'auditori de Finestrat (Alacant), sent el director d'aquesta banda
de música, qui disposarà al seu criteri l'ordre d'interpretació de les obres
seleccionades.

QUARTA
El termini d'admissió es tancarà a les 14’00 hores del dia 30 d'agost de
2019, considerant-se vàlids tots aquells treballs presentats, la data dels quals
d'entrada siga igual o anterior a la data i hora límit indicades en aquestes bases.

CINQUENA
Els participants enviaran 4 còpies de la partitura en format A4, que es
presentaran sota un lema o pseudònim, i no estaran signades, ni presentaran signe
algun que puga suggerir la identitat de l'autor. També aportaran un CD (o
dispositiu alternatiu d'emmagatzematge) amb el guió i les parts en format PDF,
a més s'inclourà un arxiu MIDI de la partitura.
Així mateix, s'adjuntarà un sobre tancat i identificat en l'exterior amb el
mateix lema o pseudònim, que haurà de especificar el títol definitiu de l'obra,
així com les dades personals de l'autor, el seu número de telèfon i/o e-mail de
contacte, fotocòpia del DNI i breu currículum, juntament amb la declaració
jurada el model de la qual figura com a annex al final d'aquestes bases.
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SEXTA
Les partitures no premiades, ni seleccionades, podran ser retirades pels
seus autors durant els dos mesos següents a la decisió del jurat. En el cas de no
ser retirades en el termini previst, passaran a formar part de l'arxiu del Centre
Musical Puig Campana de Finestrat.

SETENA
Per a la valoració del concurs el Centre Musical Puig Campana de
Finestrat designarà un jurat que estarà constituït per tres personalitats de
reconegut prestigi musical. Aquestes actuaran amb dret a veu i vot, i una vegada
finalitzat el termini de presentació d'obres, seleccionaran un màxim de quatre
composicions entre el total de les presentades; tenint aquestes quatre obres
seleccionades la consideració de finalistes. Els seus pseudònims o lemes de les
mateixes seran publicats en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i del CMPCF
amb la finalitat de què els autors puguen fer les consultes pertinents.

OCTAVA
Només es concedirà un únic premi en metàl·lic dotat amb 1.500 € i un
diploma acreditatiu. El premi podrà declarar-se desert si el jurat considera que
cap de les obres presentades a concurs reuneix la qualitat necessària per a ser
premiada.
El títol de l'obra guanyadora es donarà a conéixer en el moment de la
proclamació del guanyador. A més, en qualsevol dels casos, aquest títol haurà
de fer referència a Finestrat i al 50 Aniversari de la refundació del CMPC de
Finestrat.
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NOVENA
En concloure l'acte es farà públic la decisió del jurat; aquesta serà
inapel·lable. Tot seguit es procedirà al lliurament del premi, que haurà de ser
recollit personalment per l'autor o per un representant degudament autoritzat. En
el supòsit de no acudir l'autor o el seu representant a recollir en aquell precís
moment el mateix, el premi serà revocat.
Es podrà establir un premi “ex aequo” repartint-se la quantia econòmica
del premi a parts iguals.
Qualsevol imprevist que poguera sorgir durant la deliberació sobre la
presa de decisions del jurat que no es trobe regulat en les presents bases, serà
resolt pel mateix sense possibilitat de cap reclamació al respecte.

DÈCIMA
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de totes les
seues bases, i l'incompliment de qualsevol d'elles suposarà la desqualificació
automàtica.

ONZENA
L'autor es compromet a fer constar, en qualsevol edició i publicitat de
l'obra, al costat del títol, la seua condició de guanyadora d'aquest concurs de la
següent forma:
OBRA GUANYADORA DEL CONCURS EXTRAORDINARI DE
COMPOSICIÓ DE PASDOBLES
50 ANIVERSARI DE LA REFUNDACIÓ
DEL CENTRE MUSICAL PUIG CAMPANA
DE FINESTRAT 2019 – 2020
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DOTZENA
El material presentat a concurs, haurà de ser enviat per correu postal (no
s'acceptarà un altre mitjà), a l'atenció del Centre Musical Puig Campana de
Finestrat, i a la següent adreça:

CENTRE MUSICAL PUIG CAMPANA DE FINESTRAT
CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASDOBLES
Apartat de Correus Núm. 23 - FINESTRAT - 03509 (Alacant)
---------------------ANNEX
Model de Declaració Jurada
Yo,___________________________________________________________, amb
D.N.I.: ____________________________________-______, domiciliat en
____________________________________________________________________,
presente a aquest concurs l'obra amb el pseudònim
____________________________________________________________________.
Manifest que sóc el seu autor/a; que es tracta d'una obra original i, per tant, no
és còpia ni modificació total o parcial de cap obra pròpia o aliena.
Declare que l'obra presentada és inèdita, de titularitat en exclusiva i sense
càrrega o cap limitació de tots els drets d'explotació sobre la mateixa i enfront de
tercers, i que no es troba sotmesa a cap altre concurs pendent de resolució.
Així mateix accepte les bases aquest concurs que expressament declare
conéixer.
Finestrat, _______ de _______________________, de 2019.
Signatura de l'autor/a.

CONCURS DE COMPOSICIÓ DE PASODOBLES
50 ANIVERSARI REFUNDACIÓ CMPC DE FINESTRAT 2019

