9è Concurs Infantil i Juvenil
d’Interpretació
José Luis Lopategui
GUITARRA

Dissabte 23 de maig de 2020, Barcelona
L’Associació Musical i Cultural José Luis Lopategui i l’Escola Aula de Música 7 organitzen el 9è Concurs
Infantil i Juvenil de Guitarra, en homenatge al guitarrista i pedagog José Luis Lopategui.
En aquesta 9a edició s’amplia el concurs amb una nova categoria, per a joves de 14 a 17 anys.
BASES
1- El concurs tindrà lloc el 23 de maig de 2020 al matí a la seu de l’Associació Musical i Cultural J. L.
Lopategui. El lliurament de premis i diplomes i el concert de guanyadors, es faran el mateix dia a la tarda.
2- Podran participar-hi tots els guitarristes que el dia del concurs no superin el límit d’edat de cada grup. Els
primers premis d’edicions anteriors no podran tornar a presentar-se a la categoria en què van ser premiats.
3- Les proves seran públiques i l’ordre d’actuació es decidirà per sorteig. Els horaris dependran del nombre
d’inscrits.
4- S’estableixen tres categories:
Categoria A: Joves de 14 a 17 anys
Categoria B: Nens i nenes d’11 a 13 anys
Categoria C: Nens i nenes fins a 10 anys

5- El jurat estarà format per guitarristes i pedagogs de reconegut prestigi. Valorarà tant la interpretació, com
la dificultat de les obres presentades, i es reserva el dret de proclamar desert o declarar ex aequo algun dels
premis, donar accèssits, així com de resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. Els alumnes
presentats per algun membre del jurat no podran ser avaluats per aquests. En el seu cas ho farà un dels
membres de l'organització del concurs.
6- Tots els participants rebran un diploma que acrediti la participació en el concurs.
7- Els guanyadors es comprometen a participar en el concert de cloenda del concurs.
8- Els participants autoritzen l’AMiC José Luis Lopategui que publiqui fotografies o vídeos dels concursants a
la pàgina web de l’Associació, en filmacions destinades a difusió pública no comercial o en revistes o
publicacions d’àmbit educatiu i cultural.
9- El fet de concursar suposa l’acceptació tant de les bases del concurs com de les decisions del jurat, que
seran inapel·lables.
10- Per a qualsevol dubte, truqueu al 93 207 40 22, o bé, envieu un correu electrònic a
concurs@amicjllopategui.es.
PREMIS
CATEGORIA A
PRIMER PREMI
- Val de compra valorat en 200 € donat per Casa Luthier
- Actuació en el concert de Joves Talents del Festival Art Llobet 2020.
- Participació al concert de joves promeses de la guitarra de l’Associació de la Guitarra de Badalona.
- Concert amb l’Orquestra de Cambra Aula7.
SEGON PREMI
- Val de compra valorat en 100 € donat per Casa Luthier
CATEGORIA B
PRIMER PREMI
- Val de compra valorat en 100 € donat per Musical Fusté
- Actuació en el concert de joves talents del Festival Art Llobet 2020.
- Participació al concert de joves promeses de la guitarra de l’Associació de la Guitarra de Badalona.
- 4 entrades per a una visita guiada a la Fundació Mona, centre de recuperació de primats.

SEGON PREMI
- Val de compra valorat en 100 € donat per Musical Fusté
- 4 entrades per a una visita guiada a la Fundació Mona, centre de recuperació de primats.
CATEGORIA C
PRIMER PREMI
- Guitarra Jose Torres model JTC-5 S donada per UME Unión Musical.
- Actuació en el concert de joves talents del Festival Art Llobet 2020.
- Participació al concert de joves promeses de la guitarra de l’Associació de la Guitarra de Badalona.
- 2 entrades per a una visita amb taller a la Fundació Mona, centre de recuperació de primats.
SEGON PREMI
- Val de compra valorat en 60 € donat per Art Guinardó
- 2 entrades per a una visita amb taller a la Fundació Mona, centre de recuperació de primats.
PREMI AULA DE MÚSICA 7
Tres entrades per un concert de l’OBC a l’Auditori de Barcelona.
Tots els guanyadors podran participar en una masterclass que el mestre Guillem Pérez-Quer oferirà a
l’escola Aula de Música 7.
DOCUMENTACIÓ
1- El termini d’inscripció finalitza el 15 de maig de 2020.
2- Per formalitzar la inscripció s’haurà d’ingressar la quantitat de 25€ per a la categoria A, 22 € per a la
categoria B i 20 € per a la categoria C, en concepte de drets d’inscripció, al número de compte ES96 0081
0066 6700 0143 9554.
3- Juntament amb el comprovant d’ingrés i el formulari d’inscripció degudament emplenat, també cal fer
arribar per correu postal o per correu electrònic a l’AMiC José Luis Lopategui la documentació següent:
- Una fotocòpia del DNI o llibre de família.
- Una fotografia mida carnet.
- Repertori escollit amb durada.
En el cas de fer-ho per correu postal, la data d’entrada serà la del mata-segells de l’oficina de correus.
4- En el moment de l’actuació, els concursants lliuraran al jurat 2 còpies de les obres a interpretar.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
Es pot omplir a www.amicjllopategui.es, i enviar per correu electrònic a concurs@amicjllopategui.es o per
correu postal a l’adreça de l’Associació, Av. Diagonal 327, entresòl 1a, 08009 Barcelona.
PROGRAMA
Categoria A
Una única prova d’una durada entre 12 i 15 minuts de música amb programa lliure, amb obres de diferents
estils, que inclourà una obra original per a guitarra escrita als segles XX o XXI.
Com a mínim, una de les obres es tocarà de memòria.
Categoria B
Una única prova d’una durada entre 10 i 12 minuts de música amb programa lliure, amb obres de diferents
autors, que inclourà un estudi de Leo Brouwer.
Com a mínim, una de les obres es tocarà de memòria.
Categoria C
Una única prova d’una durada entre 5 i 8 minuts de música, que inclourà obres de diferents autors. No hi ha
obra obligada.
Com a mínim, una de les obres es tocarà de memòria.

*****

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
9è CONCURS INFANTIL DE GUITARRA J.L. LOPATEGUI

Nom: ................................................................................................................................................................
Cognoms: .......................................................................................................................................................
Adreça:............................................................................................................................................................
Població: .........................................................................................................................................................
Telèfon: ....................................................

Correu electrònic: ..................................................................

Centre on estudia guitarra: ..........................................................................................................................
Data de naixement: .............................................. Categoria en què participa: ......................................
Programa (títol, autor i durada):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Organitzen:

Col·laboren:

www.casaluthier.com

www.certamenllobet.com

www.musicalfuste.com

www.guitarrabadalona.org

www.produccionsmusicals.es

www.artguinardo.com

www.fundacionmona.org

