
29
de juny 

11è. Concurs 
de Música 
de cambra 
per a joves 
intèrprets
“Ciutat de 
Mollerussa”

BASES
Data: Dissabte 29 de juny
Lloc: Centre Cultural. a les 10.00 h

1. Fer el pagament corresponent a cada categoria.
2. Podran participar un màxim de 10 formacions 

per categoria i seran admesos per rigorós ordre 
d’inscripció.

3. El nombre mínim de components per formació 
serà de 2 persones.

4. Els alumnes matriculats al 6è Curs de Música de 
Cambra tenen prioritat per participar al concurs. 

5. L’edat s’estableix en referència al 31 de desembre 
de 2018.

6. A les formacions no admeses al concurs se’ls 
retornarà l’import  íntegre de l’ inscripció al 
concurs.

7. S’atorgaran un primer premi, un segon premi i una 
Menció Especial a la millor formació inscrita al 6è 
curs formada per alumnes de l’escola de música 
de Mollerussa per cada categoria.

8. Els premis podran declarar-se deserts si el jurat 
així ho considera.

9. No es podrà participar en més d’un grup. 
10. Les decisions del jurat seran inapel·lables. 
11. Totes les proves seran obertes al públic. 
12. L’ordre d’actuació dels grups será per edat, de més 

petit a més gran. 
13. Els grups guardonats es comprometen a participar 

a l’acte de lliurament de premis i al concert de 
Santa Cecília 2020 de l’EMMM

14. Els premis atorgats a menors d’edat es faran 
efectius als titulars, pares/mares o tutor legal.

15. Els premis estaran subjectes a les retencions 
pertinents.

16. El jurat estarà format per tres especialistes de 
renom

17. A l’entregar la butlleta s’autoritza la difusió 
d’imatges.

18. La butlleta d’inscripció ha d’anar acompanyada 
de la següent documentació: fotocòpia del DNI o 
passsaport i el resguard de l’ingrés en el compte 
corrent

19. El nº de compte per fer ingrès és el: 
ES13 0081 0139 1100 0124 3426, Banc de Sabadell

20. Les inscripcions del 11è Concurs de Música de 
Mollerussa s’han de trametre abans del 20 de juny a:

Escola Municipal 
de Música de Mollerussa

Carrer d’Arbeca, 34, 25230 Mollerussa
Tel.973711094

http//emmm.mollerussa.cat
c5006537@xtec.cat

CENTRE
CULTURAL



Categories:
CATEGORIA A:
Fins un màxim d’edat de 7 anys  
Es presentaran dues obres per grup 
d’una durada total de 5 minuts.

CATEGORIA B:
Fins un màxim d’edat d’11 anys  
Es presentaran dues obres d´estils diferents per grup 
(de duet a octet) d’una durada total de 5 minuts. 

CATEGORIA C:
Fins un màxim d’edat de 13 anys.  
Es presentaran dues obres d´estils diferents per grup 
(de duet a octet) d’una durada total de  10 minuts.

CATEGORIA D:
Fins un màxim d’edat de 18 anys. 
Es presentaran dues obres d´estils diferents per grup 
(de duet a octet) d’una durada total de  10 minuts.

Premis del concurs

CATEGORIA A
Premis, no en metàl·lic. Premis atorgats per 
l’AMPA de l’escola. Per a l’alumnat matriculat al 
6è Curs de Música de Cambra

CATEGORIA B 1r. 150 € 2n. 75 €
Menció 

especial 40 €

CATEGORIA C 1r. 300 € 2n. 150 €
Menció 

especial 90 €

CATEGORIA D 1r. 600 € 2n. 300 €
Menció 

especial 150 €

Preu inscripció al curs
CATEGORIA B 5 € per component

CATEGORIA C 10 € per component

CATEGORIA D 20 € per component

Butlleta d’inscripció
11è. CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA 
PER A JOVES INTÈRPRETS “CIUTAT DE MOLLERUSSA”

RESPONSABLE DE LA FORMACIÓ
Cognoms
Nom
DNI
Data de naixement
Adreça
Població
C.P.
Tel.
E-mail
Instruments de la formació
Escola on cursa els estudis

CATEGORIA
    B    C    D

ALTRES COMPONENTS
Nom i cognoms
Data de Naixement 
DNI
Nom i cognoms
Data de Naixement
DNI
Nom i cognoms
Data de Naixement
DNI


