XIII

Festival Internacional de Música
International Music Festival

del 5 al 7 d’octubre de 2018

Presentació

Musiquem Lleida! és un festival internacional de música que se celebra als carrers i places de la ciutat de Lleida i comarques.
La coral Shalom, com a entitat cultural, té com a principals objectius sensibilitzar i enriquir musicalment la societat amb l’organització de concerts i actes culturals oberts a tothom.
Lleida i les seves comarques han estat bressol de músics de renom internacional com ara Ricard Vinyes, Enric Granados, Emili Pujol... També
compta amb una gran tradició coral i instrumental, que actualment està en plena expansió gràcies a la formació de bons professionals.
Així doncs, amb aquest festival pretenem apropar la música al carrer i obrir les portes a tothom que en vulgui fruir; com també donar l’oportunitat a diferents intèrprets de tenir un escenari per difondre la seva música.
Coral Shalom

Característiques

Requisits dels participants

Els grups participants realitzaran concerts en diversos espais de la ciutat de Lleida, que tindran lloc simultàniament.
L’organització es reserva el dret de convidar els grups que
consideri més convenients.
Els emplaçaments destinats a dur a terme els diferents concerts poden ser principalment exteriors (places o indrets
emblemàtics de la ciutat) i també interiors (auditoris, esglésies…), així com en alguna població propera a Lleida.

Dates
El festival Musiquem Lleida! tindrà lloc divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7 d’octubre de 2018.

Participants
Característiques dels grups:
· Vocal (solistes, cors)
· Vocal i instrumental
· Instrumental (cambra)
Gèneres musicals:
· Renaixement, barroc, classicisme
· Romàntica
· Contemporània
· Tradicional
· Jazz
· Gospel
· Espectacles musicals adreçats al públic infantil

Per tal d’assegurar un nivell de qualitat del festival cal que
tothom que hi vulgui participar segueixi els passos següents:
1. Presentar la inscripció (butlleta adjunta) abans del dia 20
d’abril de 2018.
2. Adjuntar breu currículum del grup musical, màxim nou
línies.
3. Adjuntar programa d’actuació d’una hora de durada.
4. Indicar les necessitats tècniques per dur a terme les actuacions.
5. Adjuntar una gravació en format CD d’àudio amb una
mostra de tres obres (mínim un moviment de cada obra).
6. En el cas d’espectacles musicals infantils, s’ha d’incloure
un vídeo de l’obra gravat en un DVD.
7. No s’acceptaran altres formats de gravació.Valoració
L’organització del Festival disposarà d’un equip tecnicoartístic que avaluarà el nivell de cada grup que sol·liciti la participació.
L’equip tècnic valorarà:
· La qualitat musical.
· La diversitat de gèneres musicals i de grups.
· La facilitat de connexió amb el públic.
Un cop feta la selecció, es comunicarà immediatament als
participants.
Els grups seleccionats han de realitzar un mínim de dos
actuacions, que seran d’una hora de durada cadascuna.

Contraprestació
Els grups participants gaudiran de les següents compensacions:
1. Remuneració de 1.220 € a cada grup participant.
2. L’equip tecnicoartístic valorarà les tres millors actuacions del festival.
3. Possibilitat d’assistència de mànagers.
4. Lliurament d’un certificat de participació.

Informació festival
Coral Shalom · Apt. de Correus núm. 65 · 25080 Lleida
Tels. 616 455 218 - 973 22 01 11
festivalmusica@coralshalom.cat · www.coralshalom.cat

Butlleta d’inscripció

Registration form

Hoja de inscripción

Nom del grup Nombre del grupo Name of the group: ...................................................................................................................
Categoria Categoría Category

Coral
Choral

Instrumental

Grup de cambra
Grupo de cámara
Chamber group

Solista
Soloist

Instrumental-vocal

Altres
Otros
Others

Els grups de cambra i els solistes cal que especifiquin el nom dels membres i la seva dedicació actual:
Los grupos de cámara y solistas deben especificar el nombre de sus miembros y su dedicación actual:
The camber groups and soloists must specify the name of the members and their present employment:

Dades de la persona amb qui es relacionarà l’organització i que signa aquesta petició:
Datos de la persona con la que se relacionará la organización y que firma esta petición:
Data of the person who will be linked to the organisation of the event and who
has signed this request:

NOM NOMBRE NAME

Sr./Sra. Mr./Miss/Mrs.: ...........................................................................

DEDICACIÓ ACTUAL DEDICACIÓN ACTUAL PRESENT EMPLOYMENT

Adreça postal Dirección postal Postal address: ...................................
................................................................................................................
Població Población Town/City: ...................................... CP ................
País País Country: .................................................................................
Tel.: ............................................... Fax: .................................................
E-mail: ...................................................................................................
Web: .......................................................................................................
Nombre d’actuacions que el grup està disposat a realitzar (mínim dues actuacions):
Número de actuaciones que el grupo está dispuesto a realizar (mínimo dos):
Number of perfomances which the group is willing to make (minimum two perfomances):

Núm. de membres que componen el grup:

Director musical del gurp: ............................................

Núm. de miembros que forman el grupo:

Director musical del grupo: ..........................................

Number of members in the group:

Musical director of the group: ......................................

Disponibilitat d’horaris del grup: (marqueu la vostra disponibilitat en aquests horaris):
Disponibilidad de horarios del grupo: (marque su disponibilidad en estos horarios):
Group availability: (indicate your availability using these times):
18 h
19.30 h
Divendres Viernes Friday:
12 h
13 h
18 h
19.30 h
21 h
Dissabte Sábado Saturday:
12 h
12.30 h
Diumenge Domingo Sunday:
Concert de cloenda, diumenge 19 h / Concierto de clausura, domingo 19 h / Closing concert, sunday 19 h

La persona responsable coneix i accepta les condicions i bases d’inscripció del festival Musiquem Lleida!
A la inscripció, cal adjuntar-hi una gravació recent en CD en format àudio amb la relació de les obres, així com el programa que s’interpretarà
al festival, que haurà de tenir una durada aproximada d’una hora, i un DVD amb un vídeo (mp4) en el cas d’espectacles musicals infantils.
Data Fecha Date: ................................................................................................................................................................................................
Signatura Firma Signature:
.............................................................................................................................................................................................................................

INFORMACIÓ / INFORMACIÓN / INFORMATION:

Coral Shalom Apt. de Correus núm. 65 · 25080 Lleida · Tels. 616 455 218 - 973 22 01 11
festivalmusica@coralshalom.cat · www.coralshalom.cat

