ORFEÓ LLEIDATÀ

II CONCURS INTERNACIONAL
DE COMPOSICIÓ

SINCRÒNIC
LLEIDA

COL·LABORA

AMB EL SUPORT DE

El concurs està dirigit a joves compositors de qualsevol nacionalitat nascuts
després de l’1 de gener de 1976.
La composició musical que opti a aquest premi, s’haurà d’ajustar a una orquestra amb plantilla màxima de 6 violins primers, 5 violins segons, 3 violes, 4
violoncels, 1 contrabaix, restant a la lliure elecció del compositor la incorporació
addicional de mitjans electroacústics.
La dificultat interpretativa de l’obra haurà d’estar adequada al nivell d’una orquestra de joves músics amateurs. El gènere de l’obra és lliure. En el cas de que
s’emprin mitjans electroacústics, aquests no podran ser a temps real i s’hauran
de poder executar en format estèreo únicament.
La concessió dels premis es realitzarà mitjançant votació popular del públic assistent
al concert que a tal efecte realitzarà la JMV el 15 d’octubre de 2011 a l’Auditori Enric
Granados de Lleida dins del V Festival de Música de Nova Creació “Sincrònic”.
La dotació dels premis serà la següent:
1r premi: 500 € atorgat per la Fundació PHONOS, interpretació pública de
l’obra a càrrec de la JMV i publicació de la mateixa.
2n premi: Interpretació pública de l’obra a càrrec de la JMV i publicació de
la mateixa.
3r premi: Interpretació pública de l’obra a càrrec de la JMV.
L’editorial encarregada de la publicació de les obres serà Periferia Sheet Music.
La partitura i la documentació hauran de ser lliurades a la seu de l’Orfeó Lleidatà
abans del 15 de juny de 2011.
Podeu trobar les bases complertes a la web de l’Orfeó Lleidatà
www.orfeolleidata.cat
PRIMER CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN DEL
FESTIVAL DE MÚSICA DE NOVA CREACIÓ DE LLEIDA “SINCRÒNIC”
El concurso va destinado a jóvenes compositores de cualquier nacionalidad
nacidos después del 1 de enero de 1976.
La composición musical que opte a este Premio, deberá atenerse a una orquesta con plantilla máxima de 6 violines primeros, 5 violines segundos, 3 violas, 4
violoncelos, 1 contrabajo, quedando a la libre elección del compositor la incorporación adicional de medios electroacústicos.
La dificultad interpretativa de la obra deberá estar adecuada al nivel de una
orquesta de jóvenes músicos amateurs. El género de la obra es libre. En el caso
de que se utilicen medios electroacústicos, éstos no podrán ser a tiempo real y
tendrán que poderse ejecutar en formato estéreo únicamente.
La concesión de los premios se realizará mediante votación popular del público
asistente al concierto que a tal efecto realizará la JMV el 15 de octubre de 2011
en el Auditorio Enric Granados de Lleida dentro del V Festival de Música de
Nueva Creación “Sincrònic”.
La dotación de los premios será la siguiente:
1r premio: 500 € otorgado por la Fundación PHONOS, interpretación pública
de la obra a cargo de la JMV y publicación de la misma.
2º premio: Interpretación pública de la obra a cargo de la JMV y publicación de la misma.
3r premio: Interpretación pública de la obra a cargo de la JMV.
La editorial encargada de la publicación de las obras será Periferia Sheet Music.
La partitura y la documentación deberán ser entregadas en la sede del Orfeó
Lleidatà antes del 15 de junio de 2011.
Podéis encontrar las bases al completo en la web del Orfeó Lleidatà
www.orfeolleidata.cat.
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