
I Concurs de 
composició

Modalitat de Pasdoble
per a Les Fogueres de Sant Joan

El termini d'admissió d'originals finalitzarà el dia 16 de maig de 2016 a les 20.00 hores.

1r premi: 2.000€ Accésit : 500€ 

Bases en:  www.diarioinformacion.com/cultura



LA FEDERACIÓ DE LES FOGUERES DE SANT JOAN 
I EL DIARIO INFORMACIÓN convoquen el 

“I Concurs de composició per a Les Fogueres de Sant Joan”, 
en la Modalitat de Pasdoble.

BASES

1.- Cada participant podrà presentar quantes obres vulga, sempre que complisquen els 
següents requisits.
 - Ser originals.
 - Ser inèdites.
 - No haver sigut interpretades públicament amb anterioritat a la fallada del jurat.

2.- Es valorarà especialment l'originalitat, així com la seua idoneïtat per a poder ser interpreta-
des en desfilades.

3.- Les obres es presentaran en partitura, per quadruplicat, en un sobre, sota un lema. S'adjun-
tarà una sola còpia de les parts corresponents a la instrumentació, indicada en l'annex. Es 
presentarà un arxiu digital de tot el material (format pdf)

De forma opcional es podran utilitzar instruments no especificats en l'annex, indicant-ho en la 
partitura.

Les obres en cap cas podran anar signades, açò comportaria l'exclusió automàtica. Així mateix, 
s'adjuntarà una plica en un sobre tancat sota el mateix lema on apareixerà la identificació del 
concursant, adreça, telèfon, e-mail i una declaració del compositor manifestant l'originalitat de 
la seua composició.

4.- El termini d'admissió d'originals finalitzarà el dia 16 de maig de 2016 a les 20.00 hores. 
Aquests s'enviaran a:
 Federació de Les Fogueres de Sant Joan
 I Concurs de composició per a Les Fogueres de Sant Joan
 Carrer Bailén, 20 (Casa de la Festa)
 03001 Alacant

5.- Finalitzat el termini d'admissió, un jurat tècnic seleccionarà, entre totes les obres presenta-
des, un màxim de tres obres, les quals tindran la consideració de finalistes. En cas de no 
haver-se presentat un mínim de tres obres, el concurs quedarà anul·lat.

6.- Les obres finalistes seran interpretades per la Banda Simfònica Municipal d'Alacant en el 
concert de Música de Fogueres organitzat pel Diario INFORMACIÓN en juny de 2016.

Les entitats organitzadores del concurs, proposaran tres persones de solvència reconeguda 
que formaran el jurat, que serà l'encarregat d'atorgar els premis. El premi podria quedar desert 
si aquest ho considera convenient.

7.- Els premis seran els següents:
 - Un únic premi dotat amb 2.000€.
 - Un accésit dotat amb 500€, que serà votat a través de la pàgina web del 
 Diario INFORMACIÓN.

L'import del premi es lliurarà en el moment es done a conèixer la peça guanyadora.

El premi estarà subjecte a retenció fiscal segons normativa vigent.

8.- Les obres no seleccionades podran ser retirades en el termini de trenta dies des que es faça 
públic el veredicte del jurat, en les instal·lacions de la Federació dels Fogueres de Sant Joan 
(Casa de la Festa) Després d'aquest temps es destruiran.

9.- L'autor de l'obra premiada, a través de l'acceptació de les bases, cedirà en exclusiva els 
drets d'edició i/o enregistrament a la Federació de Les Fogueres de Sant Joan i al Diario 
INFORMACIÓN.

10.- El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació de les bases, així com les 
decisions que adopte el jurat. Qualsevol imprevist serà resolt a criteri del jurat i del comitè 
organitzador.

ANNEXE
Partitura General (no guió)
Flautí
Flautes 1a, 2a
Oboès 1r, 2n
Fagot 1r, 2n
Requint
Clarinets Pral., 1r, 2n i 3r
Clarinet Baix
Saxofons Alts Mib 1r i 2n
Saxofons Tenors Sib 1r i 2n
Saxofon Baríton
Trompes en Fa 1a, 2a, 3a i 4a
Fiscorns 1r i 2n
Trompetes Sib 1a, 2a i 3a
Trombons 1r, 2n i 3r
Bombardins en Do 1r i 2n
Tubes en Do 1a i 2a
Percussió (la que l'autor estime oportuna)


