
 
CONCURS INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ CORAL 
“MÚSICA CORAL AL MASNOU” 
 
 
1. L’entitat Cor Scandicus organitza el Concurs Internacional de Composició Coral 
“Música Coral al Masnou”, que s’emmarca dins les activitats del Festival de 
Música del Masnou. 
 
 
2.  L’objectiu del concurs “Música Coral al Masnou” és donar suport a la creació 
de música coral des de la ciutat que va veure néixer a una personalitat tan 
significativa dins l’àmbit de la música, i en especial la música coral, com va ser 
Lluís Millet. Amb aquesta finalitat, es convoca el concurs organitzat per Cor 
Scandicus, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou i de la Federació 
Catalana d’Entitats Corals (FCEC). 
 
 
3. El concurs “Música Coral al Masnou” està enfocat a la creació de música coral 
apta per a cors amateurs. 
 
 
4. El lliurament del guardó es farà en el marc del Festival de Música del Masnou 
que tingui lloc en data immediatament posterior a la de veredicte del jurat i 
l’estrena de la obra premiada formarà part de l’edició del Festival de Música del 
Masnou que tingui lloc l’any següent a l’atorgament dels premis. 
 
 
5. El Concurs Internacional de Composició Coral “Música Coral al Masnou”, 
juntament amb el Festival de Música del Masnou, es convoca amb periodicitat 
anual. 
. 
 
  



BASES DEL II CONCURS INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ CORAL 
“MUSICA CORAL AL MASNOU” – EDICIÓ 2017 
 
1. Participants 
 
El II Concurs de Composició Coral “Música Coral al Masnou” és de lliure 
participació, sense límit d’edat ni procedència i no comporta cap despesa en drets 
d’inscripció. 
 
 
2. Requeriments i característiques de les obres 
 
Les composicions hauran de ser per cor mixt, amb una durada mínima de 3 
minuts i màxima de 6 minuts, un màxim de 4 veus (+ divisi esporàdics) i nivell de 
dificultat interpretativa mitjà. No hi ha limitació d’idioma, encara que es donarà 
preferència a les obres on el text no presenti altes dificultats d’interpretació. 
 
Les obres presentades han de ser originals, inèdites i no premiades amb 
anterioritat en cap altre concurs. Queden excloses harmonitzacions i arranjaments 
d’obres ja existents. 
 
Les obres han d’estar escrites per cor a cappella. 
 
Es tindrà en compte que la dificultat de les obres s’adeqüi als nivells de dificultat 
especificats i que no els sobrepassi. 
 
 
3. Presentació i terminis 
 
Les obres s’han de enviar en un format electrònic compatible (preferentment pdf o 
arxiu d’imatge) al correu electrònic info@corscandicus.org. Han de ser llegibles, 
clares, sense equívocs ni esmenes. 
 
Amb les partitures, s’adjuntarà un arxiu sonor de l’obra en format MIDI, mp3 o 
similar. Les parts de l’obra en l’arxiu sonor podran ser interpretades per veus o bé 
instruments.  
 
A l’encapçalament de cada obra han de figurar clarament el títol i el nom de 
l’autor, així com qualsevol informació que sigui rellevant per la seva correcta 
interpretació. 
 
En document separat, s’adjuntarà el formulari d’inscripció complimentat i es podrà 
adjuntar un breu currículum del compositor. 
 
Es poden presentar un màxim de dues obres per compositor. 
 
Les obres s’han de rebre amb data límit 31de Març de 2017. 
 
 
4. Jurat 
 
El jurat estarà format per personalitats de prestigi i representants de l’organització. 
  



5. Obres guanyadores 
 
El jurat seleccionarà una única obra guanyadora. També podrà declarar el premi 
desert si considera que les obres no reuneixen els requisits mínims per ser 
premiades. 
 
6. Veredicte 
 
El jurat emetrà el veredicte inapel·lable al llarg del mes d’abril de 2017, serà 
comunicat individualment al guanyador i publicat a la pàgina web i xarxes socials 
de Cor Scandicus i les entitats col·laboradores. 
 
7. Premi 
 
La dotació del premi a la millor composició coral per a cor mixt serà de 700 €. 
L’atorgament del premi es farà en el marc del III Festival de Música del Masnou 
que es durà a terme el maig/juny de 2017. 
 
El premi del II Concurs de Composició Coral “Música Coral al Masnou” comporta 
l’estrena de l’obra guanyadora durant el IV Festival de Música del Masnou que 
tindrà lloc l’any 2018, interpretada per Cor Scandicus. 
 
8. Drets d’edició 
 
L’organitzador Cor Scandicus es reserva el dret d’edició i enregistrament de l’obra 
guanyadora per un període de deu anys a partir de la data de publicació del 
veredicte. Això no afectarà els drets de propietat, que seran de l’autor a tots els 
efectes. 
 
9. Acceptació i interpretació de les bases 
 
La participació en el concurs pressuposa l’acceptació de les seves bases. La 
interpretació i qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per 
l’organització després de consultar, si cal, els membres del jurat. 
 
 
Més informació: 
 
CONCURS INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ CORAL 
“MÚSICA CORAL AL MASNOU” 
 

www.corscandicus.org 
info@corscandicus.org 

 
 
 
ORGANITZA:    AMB EL SUPORT DE: 


