I Concurs per a Intèrprets
rprets Novells
Vila
Vila-real,
11 de maig de 2013
L’Associació Cultural El Trull de Vila-real,
Vila real, més coneguda com a Colla de Dolçainers i
Tabaleters de Vila-real,
real, convoca aquest concurs amb motiu de l’aniversari dels seus XXV
Anys per a donar l’oportunitat
portunitat a tots els joves intèrprets
intèrprets de dolçaina i tabal de
d tot arreu
de mostrar la seua qualitat interpretativa i per
per a mostrar a tots els ciutadans
ciutadan i ciutadanes
que els nostres instruments més representatius segueixen vius i carregats de forces.
force Vos
animem a tots i a totes a participar en aquest concurs on l’única condició és ser menor de
18 anys, donat que pensem que pot ser una bona experiència per a vosaltres.

BASES
intè
de dolçaina i tabal nascuts després
esprés del 11 de maig de 1995.
1/ Aquest concurs va adreçat a intèrprets
Aquesta condició haurà de acreditar-se
acreditar se presentant junt a la butlleta d’inscripció una fotocòpia del carnet
d’identitat o una fotocòpia del llibre de família.
2/ No serà requisit per a poder participar en aquest concurs estar matriculat en una escola de dolçaina i
tabal reconeguda.
3/ La participació en el concurs serà per parelles, de manera que cada parella haurà d’estar formada
necessàriament per un intèrpret de dolçaina i un de tabal. Cada participant només hi podrà prendre part al
concurs una vegada.
4/ Tots els participants hauran d’interpretar obligatòriament dos obres, una lliure i una obligada.
5/ L’obra obligada (s’adjunta la partitura junt a aquestes bases) serà El Trull,, pasdoble compost al 2012
per Amparo Mora López en commemoració dels XXV Anys de l’Associació Cultural El Trull
Tr de Vila-real
(Colla de Dolçainers i Tabaleters El Trull de Vila-real).
Vila
Totes les parelles
es participants al concurs hauran
hauran d’interpretar obligatòriament la 1ª Veu de dolçaina i la
part de tabal d’aquesta obra obligada.
6/ L’elecció de l’obra lliure correra a càrrec dels participants,
p
els qui hauran d’aportar
aportar 3 còpies
cò
d’aquesta
obra el mateix dia del concurs per als membres del jurat.
7/ La inscripció es podrà formalitzar fins al divendres 3 de maig de 2013 per mig d’una d’aquestes vies:
-

Enviant un e-mail
mail a eltrullvila.real@gmail.com,, on s’adjunte la butlleta d’inscripció
d’
degudament complimentada i una còpia del D.N.I. o el llibre de família
lia dels dos participants.

-

Telefonant al 637 112 647 per a facilitar
facilita totes les dades sol·licitades
licitades en la butlleta d’inscripció.
(La participació en aquest cas quedarà pendent fins que els membres de la parella aporten una
fotocòpia de les seues corresponents acreditacions. Aquestes acreditacions es podran
podra lliurar el
mateix dia del concurs, un hora abans de començar.)
començar

8/ Tots els participants haurann de presentar-se
presentar se a les 18:15h per a lliurar les còpies de l’obra lliure a
l’organització i confirmar la seua participació.
9/ El jurat estarà format per un representant de l’Il·lustríssim
l’
Ajuntament
juntament de Vila-real
Vila
que farà les
funcions de president, tres professionals de l’àmbit
l’ mbit de la música tradicional i popular de la nostra
comunitat i la autora de l’obra obligada. El nom dels membres dels jurat és donarà a conèixer abans de
començar el concurs.
10/ Les
es intervencions és faran per rigorós
rigoró ordre d’inscripció.
11// La parella guanyadora del primer premi haurà de tornar a interpretar
interpretar la seua obra lliure per finalitzar
l’acte.
12/ Se lliurarann tres premis consistents en:
-

1er premi:

Dolçaina de granadillo avellanada de la marca Sons de Festa
Tabalet serie extra de Vicent Faenes
Pa commemoratiu dels XXV Anys de l’A.C.
Pac
l’
El Trull
Placa commemorativa
-

2n premi:

Funda sordina per a la dolçaina
Funda per al Tabalet
Pa commemoratiu dels XXV Anys de l’A.C. El Trull
Pac
Placa commemorativa
-

3r premi:

Pa commemoratiu dels XXV Anys de l’A.C. El Trull
Pac
Placa commemorativa
13/ L’organització podrà adoptar les decisions que estime convenientss sempre que puguen repercutir en
un millor desenvolupament del concurs.
concurs
14/ La participació suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Organitza

Patrocina
XXV Anys

Dolçainers i Tabaleters
“El
El Trull”
Trull de Vila-real
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Butlleta d’inscripció
Dolçainer/a
Nom
Cognoms
Adreça
Completa
Tf.
E-mail
Escola/Centre*
Nivell*

Tabaleter/a
Nom
Cognoms
Adreça
completa
Tf.
E-mail
Escola/Centre*
Nivell*
* No són obligatoris.

eltrullvila.real@gmail.com
Tf. 637 112 647

Organitza

Patrocina
XXV Anys

Dolçainers i Tabaleters
“El
El Trull”
Trull de Vila-real

