
BasesBasesBasesBases    
    

1111 Aquest concurs va adreçat a estudiants de música de 

l’especialitat de piano amb edat de 7 a 17 anys (que l’1 de 

gener del 2013 tinguin aquesta edat). 

 

2222 Cada alumne/na haurà d’interpretar el programa següent 

segons la seva categoria: 

 

Categoria A:Categoria A:Categoria A:Categoria A: Nens/es de 7 a 10 anys. 

(que l’1 de gener de 2013 tinguin aquesta edat) 

- Tres obres de lliure elecció. 

- Les tres obres hauran de ser interpretades de  

memòria. 

- Durada màxima del repertori 8 minuts. 

 

Categoria B: Categoria B: Categoria B: Categoria B: Nens/es de 11 a 13 anys. 

(que l’1 de gener de 2013 tinguin aquesta edat) 

- Tres obres de lliure elecció, dues de les quals siguin de 

diferents estils. 

- Les tres obres hauran de ser interpretades de  

memòria. 

- Durada màxima del repertori 10 minuts. 

 

Categoria C: Categoria C: Categoria C: Categoria C: Nois/es de 14 a 17 anys.  

(que l’1 de gener de 2013 tinguin aquesta edat) 

- Tres obres de lliure elecció,dues de les  quals   

siguin de diferents estils. 

- Les tres obres hauran de ser interpretades de  

memòria. 

- Durada màxima del repertori 15 minuts. 

 

3333 En el moment de la inscripció cal adjuntar dues  

fotocòpies de les obres que es presentaran. 

 

4444 Jurat: 

Estarà constituït per professors experimentats en el camp 

de la docència. 

 

5555 La ubicació de les proves i el lliurament de premis es 

concretarà segons el nombre d’inscrits. 

Butlleta d’inscripció 
 
6666 Premis:    

- S’atorgaran tres premis a cada categoria i una menció 

especial a la millor interpretació de participants que portin 

repertori de compositors catalans. 

- Es lliurarà un diploma de participació a tots els participants i, 

a més a més, un d’especial als guardonats. 

 

7777 Dates del concurs i lliurament de premis: 

El cap de  setmana del 11 i el 12 de maig. 

Després del lliurament de premis, el primer de cada categoria 

tindrà la possibilitat d’interpretar una obra. 

 

8888 Inscripció: 

Preus 

Categoria A i B: 15 €  

Categoria C: 20 €  

Número de Compte: 

La Caixa  2100/3012/80/2200456441 

Associació Cultural i Social L’EM i JPC 

 

Quan es faci l'ingrés, caldrà especificar nom i cognoms 

del participant, sota el concepte: “Concurs de piano”. 

    

Termini d’inscripció 30 d’abril de 2013.Termini d’inscripció 30 d’abril de 2013.Termini d’inscripció 30 d’abril de 2013.Termini d’inscripció 30 d’abril de 2013.    

La butlleta d’inscripció la podeu trobar al blog de l’Escola: 

http://lescolademusicsijpc.wordpress.com 

 

9999 Les decisions del jurat seran inapel·lables. La inscripció a 

aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases. No es 

retornarà l’import pagat un cop feta la inscripció. El concurs es 

reserva els drets d’imatge.  

 

10101010 Responsable del concurs: Cristina Colomer Termens 

    

Cognoms:Cognoms:Cognoms:Cognoms:    

.................................................................... 

Nom:Nom:Nom:Nom:    

.................................................................... 

Data naixement:Data naixement:Data naixement:Data naixement:    

.................................................................... 

Telèfons:Telèfons:Telèfons:Telèfons:    

................................................................... 

Categoria:Categoria:Categoria:Categoria:    

................................................................... 

Programa amb el qual participa:Programa amb el qual participa:Programa amb el qual participa:Programa amb el qual participa:    

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

EEEE----mail (indispensable per rebre l’horari i la mail (indispensable per rebre l’horari i la mail (indispensable per rebre l’horari i la mail (indispensable per rebre l’horari i la 

ubicació de la convocatòria):ubicació de la convocatòria):ubicació de la convocatòria):ubicació de la convocatòria):    

.................................................................. 

Per formalitzar la inscripció:Per formalitzar la inscripció:Per formalitzar la inscripció:Per formalitzar la inscripció:    

• Correu electrònic:escolademusics@gmail.com 

• O bé, lliurar-la en mà a la secretaria de l’escola, 

al c/Carme 15-17 



escolademusics@gmail.com 

http://lescolademusicsijpc.wordpress.com 

c/Riera Alta 10 

08001·Barcelona 

Tel: 933 01 07 18 

Col·labora:Col·labora:Col·labora:Col·labora:    

Organitza:Organitza:Organitza:Organitza:    


