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VIII CONCURS NACIONAL DE PIANO 
“AMPARO FANDOS” 2022 

CIUTAT DE TORRENT



BASES 

1. CONVOCATÒRIA 
Podran participar pianistes nacionals, o estrangers 
residents a Espanya. S'exceptuen als guanyadors del 
primer premi del concurs en edicions anteriors. 
El concurs tindrà lloc en Torrent els dies 18, 19 i 20 de 
maig de 2022. 
El concurs constarà de dos categories: 
• Categoria A: fins a 25 anys. 
• Categoria B: fins a 18 anys. 

2. INSCRIPCIONS  
Formulari d'inscripció online http://amparofandos.cpmt.es, 
s'adjuntarà de manera electrònica en el mateix (formats 
admesos: pdf, jpg, png, tif, doc/docx):  
- DNI, passaport o partida de nacixement. En el cas si 

no és espanyol s'adjuntarà, a més, el document que 
acredite la seua residència a Espanya. 

- Fotografia recent. 
- Justificant d’ingrés. Cada concursant haurà d'abonar 

la quantitat de 35€ en concepte de pagament de drets 
d'inscripció. L'ingrés es realitzarà al següent número 
de compte de l'Ajuntament de Torrent: ES91 0081 
0320 0600 0141 6547.  

- Breu currículum.  
- Relació d'obres que interpretaran en cada una de les 

proves del concurs. 
- En el cas dels concursants menors d'edat es requerirà 

adjuntar l'autorització del pare, mare o tutor. 

3. REPERTORI 
El concurs consta d'una prova eliminatòria i d'una prova 
final. Ambdues tindran caràcter públic.  

Categoria A: 
Prova eliminatòria: Amb una duració màxima de 25 
minuts, consistirà en la interpretació de:  
• Una Sonata de D. Scarlatti, A. Soler o un Preludi i 

Fuga “Clave Ben Temperat” de J. S. Bach. 
• Un estudi a elegir entre els de F. Chopin, A. Scriabin, 

S. Rachmaninov, F. Liszt. 
• Una obra o diverses de lliure elecció 
Prova final: Amb una duració màxima de 30 minuts, 
consistirà en la interpretació de:  
• Un repertori lliure que incloga almenys 2 obres de 

diferents estils 
Categoria B: 
Prova eliminatòria: Amb una duració màxima de 20 
minuts, consistirà en la interpretació de: 
• Una Sonata de D. Scarlatti, A. Soler o un Preludi i 

Fuga del “Clave Ben Temperat” de J. S. Bach o una 
Invenció a 3 veus de J.S.Bach 

• Un estudi a elegir entre els de F.Chopin, A.Scriabin, 
S.Rachmaninov, F.Liszt, M.Moszkowski o C.Czerny. 

• Una obra o diverses de lliure elecció. 
Prova final: Amb una duració màxima de 25 minuts, 
consistirà en la interpretació de: 
• Un repertori lliure que incloga almenys 2 obres de 

diferents estils 
Totes les obres s'interpretaran de memòria.  

5. PREMIS 
Categoría A: 
Es concediran tres premis: 

• Primer Premi:  2.500€  
• Segon Premio:    1.300€ 
• Tercer Premio:    700€ 

Categoría B: 
Es concediran tres premis: 

• Primer Premi: Una Tablet, valorada en 300€ 
• Segundo Premi: Beca per valor de 100€. 
• Tercer Premi: Beca per valor de 50€. 

6. JURAT 
El Jurat serà designat pel Sr. Alcalde de l'Ajuntament de 
Torrent, a proposta del Conservatori Professional de 
Música de Torrent, i estarà format per personalitats de 
reconegut prestigi en l'àmbit musical.  

7. CONSIDERACIONS FINALS 
• El Conservatori Professional de Música de Torrent 
oferirà pianos d'estudi per a practicar durant els dies que 
tinga lloc el concurs.  
• L'organització es reserva la facultat i el dret de gravar o 
transmetre per qualsevol mitjà de comunicació el 
concurs. Els drets derivats dels enregistraments i de les 
transmissions seran propietat de l'organització. Els 
concursants no podran reclamar cap honorari per 
aquestes, ni vetar-les.  
• Tots els concursants menors d'edat hauran d'estar 
acompanyats en tot moment per un adult-tutor que es 
responsabilitzarà del menor en qualsevol situació. La 
direcció del concurs no es farà responsable de possibles 
incidències dels participants durant el desenvolupament 
del concurs.  
• L'organització del “Concurs de Piano Amparo Fandos” 
podrà, si així ho estima i previ avís a tots els participants, 
variar o modificar qualssevol dels apartats de les 
presents bases, no fent-se responsable dels possibles 
perjudicis que es pogueren ocasionar.  
• La participació a aquest concurs suposa la total 
acceptació d'aquestes bases. Les decisions del Jurat 
seran inapel·lables. 

BASES COMPLETES: 
http://amparofandos.cpmt.es/bases-del-concurso-castellano 

PER A QUALSEVOL INFORMACIÓ: 
http://amparofandos.cpmt.es/contactar

http://amparofandos.cpmt.es/inscripcion
http://amparofandos.cpmt.es/bases-del-concurso-castellano
http://amparofandos.cpmt.es/contactar

