CONCURS “EL MASNOU CANTA AL NADAL”
1. L’entitat Cor Scandicus organitza el concurs “El Masnou canta al Nadal” amb
l’objectiu de fomentar la creació i interpretació musical, així com la dinamització de
les festes de Nadal del Masnou.
2. El lliurament dels guardons del concurs “El Masnou canta al Nadal” es farà en
el marc de les festes de Nadal que tinguin lloc en data immediatament posterior a
la del veredicte del jurat i formarà part de les activitats de Nadal organitzades per
l’Ajuntament del Masnou i altres entitats del poble.
3. L’idea d’organitzar el concurs “El Masnou canta al Nadal” neix durant la crisi
sanitària causada pel virus Covid-19 al 2020 i amb la finalitat de ser un contrapunt
a la crisi social i cultural esdevinguda al llarg de l’any. En funció de l’èxit i la
repercussió social que tingui el concurs, Cor Scandicus es plantejarà tornar a
convocar noves edicions en el futur.
.

BASES DEL CONCURS “EL MASNOU CANTA AL NADAL” – EDICIÓ 2020
1. Participants
El concurs “El Masnou canta al Nadal”, edició 2020, és de lliure participació,
sense límit d’edat ni procedència i no comporta cap despesa en drets d’inscripció.
Els concursants poden ser individuals o en grup, sense límit de número i és oberta
a concursants professionals i amateurs en les respectives modalitats.
Queden exclosos de participar els membres del jurat.

2. Requeriments i característiques de les interpretacions i obres
La temàtica de les obres ha d’estar relacionada amb el Nadal, han de tenir una
durada mínima de 2 minuts i màxima de 5 minuts. No hi ha limitació d’idioma,
encara que es donarà preferència a les obres en català, castellà o anglès. Les
obres presentades hauran de ser originals o bé harmonitzacions i arranjaments
d’obres tradicionals o exemptes de dret d’autor, inèdites i no premiades amb
anterioritat en cap altre concurs. Queden excloses les interpretacions,
harmonitzacions o arranjaments per les que es puguin exigir drets d’autor.
No s’acceptaran a concurs aquelles obres que continguin material o lletres que
puguin ser ofensives o inadequades segons el criteri del jurat.
Les interpretacions es presentaran en format de vídeo i les hauran de portar a
terme els propis concursants. Hauran de ser eminentment musicals, cantades a
capella o acompanyats d’instruments i/o coreografia. Els concursants hauran de
ser reconeixibles al vídeo durant la seva interpretació.

3. Modalitats
MODALITAT 1: Obres creades i interpretades per concursants adults, ja sigui
individualment o en grup. En aquesta modalitat el creador ha de ser el mateix
intèrpret o formar part del grup que interpreti l’obra.
MODALITAT 2: Obres creades i interpretades per concursants professionals, ja
sigui individualment o en grup. En aquesta modalitat el creador ha de ser el
mateix intèrpret o formar part del grup que interpreti l’obra.
MODALITAT 3: Obres interpretades per concursants infantils, siguin individuals
o en grup, siguin professionals o amateurs. En aquesta modalitat, tots els
participants han de ser menors d’edat. Encara que l’obra pot ser creada per un
adult, es valorarà la creació o adaptació per part dels menors participants.
Es considerarà professional tot aquell concursant amb estudis superiors de
música finalitats i/o que hagi participat en concerts o gravacions musicals per les
que hagi rebut remuneració durant els darrers 5 anys.

4. Presentació i terminis
Les obres s’han de lliurar en un format electrònic de vídeo mitjançant:
-

Correu electrònic a info@corscandicus.org
Whatsapp al telèfon 608637685
Lliurament personal en suport físic en cita prèvia concertada al telèfon o
correu electrònic esmentats

Es poden presentar un màxim de dues obres per concursant. Serà imprescindible
enviar el formulari d’inscripció degudament complimentat, al que es podrà accedir
per la web www.corscandicus.org/nadal
Les obres participants a l’edició 2020 del concurs “EL MASNOU CANTA AL
NADAL” s’han de rebre amb data i hora límit 8 de desembre de 2020 a les 23:59h.

5. Jurat
El jurat estarà format per la junta vigent de l’entitat organitzadora Cor Scandicus,
al que es poden afegir altres membres de prestigi designats per la pròpia entitat si
ho considera convenient.

6. Obres guanyadores
El jurat seleccionarà un primer, segon i tercer premi per cada modalitat, als que es
podran afegir accèssits opcionalment. També podrà declarar deserts alguns dels
premis si considera que les obres presentades no reuneixen els requisits mínims
per ser premiades.

7. Veredicte
El jurat emetrà el veredicte inapel·lable al llarg dels dos dies posteriors al
tancament d’admissions. Serà comunicat individualment al guanyador i publicat a
la pàgina web i xarxes socials de Cor Scandicus.

8. Premis
Els tres premis per cada modalitat constaran d’un lot de productes per valor mínim
de mercat:
-

Primers premis: 400€
Segons premis: 200€
Tercers premis: 100€

L’atorgament dels premis del I concurs “El Masnou canta al Nadal” es farà en el
marc de la celebració de les festes de Nadal 2020 i anirà acompanyat de la
interpretació i/o emissió en directe de les obres guanyadores. El dia, hora i lloc de
lliurament seran especificats juntament amb la comunicació del veredicte.
9. Drets d’edició i publicació
Els participants del concurs accepten implícitament els drets d’edició i publicació
de les obres participants per part de l’organitzador Cor Scandicus. Això no afecta
els drets de propietat, que seran dels autors a tots els efectes.

10. 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.
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