3er CONCURS DE CANTAUTORS DE PONENT
AL GAT DEL ROSAL

El Gat del Rosal, restaurant i espai polivalent que gestiona
l’Associació Alba a Tàrrega, (www.aalba.cat) organitza el 3er
Concurs de Cantautors amb l’objectiu de donar a conèixer nous
talents de la música del nostre territori.
DIA: Divendres 31 de Juliol del 2015 a les 23.00 hores.
LLOC: El Gat del Rosal, avinguda Onze de Setembre s/n de
Tàrrega – 973.314.299
BASES DEL CONCURS I INSCRIPCIONS
1.- Les inscripcions es podran realitzar de forma presencial o bé per
internet fins al 15 de Juliol del 2015.
2.- Es poden presentar músics de tot el territori català
Cal omplir i presentar :
a) La butlleta d’inscripció que es facilitarà a la recepció de
l’Associació Alba (Avinguda Onze de setembre s/n de
Tàrrega) o bé es podrà descarregar des del web
www.elgatdelrosal.wordpress.com o www.aalba.cat.
En la butlleta d’inscripció que s’ha de presentar es demana les
següents informacions:
 Experiència musical de la persona i inquietuds musicals.
 Especificar el nom de les cançons i especificar si la lletra
i/o la música són originals o be són versions de cançons
que ja existeixen.
 Especificar el tipus d’instruments dels acompanyants.
En cas que s’hagi de modificar en el dia d’actuació
s’haurà d’avisar amb antelació.

 Els noms dels acompanyants (els participants podran
portar un màxim de dos músics acompanyants)
 Foto del participant o vídeo (si n’hi ha)
b) Una maqueta en format digital (CD o usb presencial, enllaç
youtube, usb o en mp3 per correu) amb els 3 temes que hauran de
ser interpretats en el concurs.
Tant la butlleta d’inscripció com la maqueta també es poden
presentar de forma presencial a la recepció de l’Associació Alba o
per Internet al correu electrònic soriola@aalba.cat especificant el
nom del participant.
3.- En cas que les cançons triades pel concurs estiguin registrades
a l’SGAE el participant haurà de renunciar per escrit al cobrament
dels drets.
4.-Un jurat format per persones relacionades amb l’àmbit musical
faran una preselecció de totes les propostes que s’hagin presentat.
5.-L’organització es posarà en contacte amb els seleccionats a
partir del 15 de Juliol per informar-los oficialment de la seva
participació. Aquesta participació inclou sopar gratuït per a tres
persones.
6.-L’ordre de les actuacions serà establert per sorteig prèviament i
es comunicarà aquell dia als participants.
7.-Aquell dia es repartiran unes butlletes per tal de que la gent del
públic pugui votar al participant que més li hagi agradat, establint
així també un premi de votació popular.
8.- El dia del concurs es donarà a conèixer el nom del guanyador/a,
així com també es farà saber el guanyador del Premi de votació
popular.

9.- El jurat valorarà les propostes tenint en compte quatre
conceptes:
 Veu, música, text i comunicació amb el públic. La seva decisió
serà pública i no serà susceptible de reclamació.
10.- El material que es presenti al concurs, com a part de la
inscripció, es guardarà a l’Associació fins que els músics el
reclamin.
11.- L’ incompliment sense causa justificada del compromís assumit
pels guanyadors en ordre a la seva participació en aquesta edició
comportarà la revocació del premi atorgat.
12.- La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra i
incondicional d’aquestes bases.

PREMIS

a) Premi del Jurat
 Participació dins del Cicle de Concerts Tàrrega Sona.
Organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Tàrrega.
 Actuació a l’espai ORFEÓ LLEIDATÀ dins la temporada tardor
2015.
 Lot de productes de l’Associació valorat amb 60 euros.

b) Premi del públic
 Lot de productes de l’associació Alba valorat en 60 euros
 Sopar per a 2 persones al GAT DEL ROSAL

c) Premi jove (per a artistes fins a 35 anys)
 Allotjament gratuït un cap de setmana a qualsevol alberg
de la Generalitat
 1 Lot productes del Rosal

Per a més informació i/o dubtes:
EL GAT DEL ROSAL – Av. Onze de Setembre s/n de Tàrrega
www.elgatdelrosal.wordpress.com
Tel. 973.312.221 / soriola@aalba.cat

