BASES PER PARTICIPAR A L’ALTAVEU FRONTERA
(9 i 10 de setembre)
L’ ALTAVEU FRONTERA és l’espai del FESTIVAL ALTAVEU de SANT BOI destinat a la presentació de nous
valors musicals de l'any en curs. És una presentació en públic en igualtat de condicions tècniques i
d’organització junt amb d’altres propostes més reconegudes presents en altres seccions del Festival, i en
un marc on s’espera obtinguin prou ressò per ampliar la projecció dels artistes descoberts. Aquesta
presentació en públic es veu reforçada pel suport especial que els mitjans de comunicació presents a la
portada de les Bases ens donen, junt amb l’edició de diferents materials promocionals.
Amb la finalitat que enguany totes les formacions que ho desitgin puguin optar a participar, s'obre un
període de recollida de propostes entre el 18 d’abril i el 30 de maig de 2016 i serà
condició necessària I fonamental per a la participació que els artistes resideixin als Països Catalans i la
presentació del material indicat més avall.
Un Jurat format per persones relacionades amb el món de la música i per representants de
l'organització seleccionarà d'entre les propostes presentades 15 propostes que passaran a ser votades
on-line per tot el públic a la web http://www.riffbizz.com. Les 4 propostes que obtinguin major
puntuació passaran a formar part de la programació definitiva de l'Altaveu Frontera 2016, tenint en
compte els criteris explicats en aquestes bases.
L'organització del Festival assumeix la responsabilitat d'aquesta programació i, en conseqüència, la
selecció serà inapel·lable, així con es reserva el dret de possibles variacions de les condicions d’aquestes
bases per motius aliens a la seva responsabilitat.
L’ Altaveu Frontera reflectirà la ferma voluntat d’obrir la programació a un ampli ventall de gèneres
musicals, com la música que es fa aquí. En aquest sentit volem insistir en l'interès a rebre tota mena de
propostes (pop, rock, hip hop, blues, música alternativa, música d'avantguarda, flamenc, cançó, música
tradicional, ètnica, altres músiques...). En la selecció es buscaran a banda de propostes que es puguin
considerar descobertes en l'any present des d'un punt de vista artístic i sense haver arribat a obtenir un
reconeixement del mercat.

PREMI A LA LLETRA DE CANÇÓ
L'organització atorgarà un premi a la lletra de cançó més interessant. Serà condició necessària que la
lletra d'aquesta cançó estigui escrita en llengua catalana o castellana. Aquest premi s'inclourà dins dels
ja tradicionals Premis Altaveu i s'atorgarà en la presentació d'aquests premis. També l’organització es
reserva el dret de declarar aquest premi desert.

CONDICIÓ DELS CONCERTS
Amb la voluntat de millorar la projecció i difusió dels grups de l'Altaveu Frontera, els concerts es
realitzaran en les següents condicions:
Festival Altaveu
- Els concerts es faran dins del marc del Festival, el 9 i 10 de setembre a Sant Boi. A cada concert hi
actuaran un dels quatre grups seleccionats; les actuacions tindran una durada de 40 minuts i hauran
d’ésser presentades al públic per la mateixa formació de músics que haurà interpretat els treballs lliurats
a concurs.
- Cada grup rebrà 600 euros nets per la seva actuació, per tots els conceptes.
- Els grups guanyadors es comprometen a autoritzar l’ús dels 2 temes enviats per a l’edició d’un possible
CD de promoció o altra tipus de promoció audio, sempre esmentant el nom del grup. A més, el grup
autoritzarà que el Festival pugui fer ús de difusió de la imatge i so del concert executat, així com dels
diferents materials de promoció, ja que incorporarà l'Altaveu Frontera dins de la difusió general de tota
la programació Altaveu, el què reflectirà el seu caràcter d'espai de presentació d'artistes revelació.
- Els concerts comptaran amb una dotació tècnica de so i llum professionals i l'entrada serà gratuïta.

CRITERIS DE PROGRAMACIÓ
La programació es farà tenint en compte els criteris següents:
- El nivell musical de la proposta: composició, interpretació, lletres, posada en escena...
- L'autoria: sols es podrà presentar obra original.
- Caràcter global de les propostes (més enllà de l'actuació), participació en la promoció del concert,
escenografia cuidada, presentació de nou espectacle/disc, projectes de promoció ...
Per formalitzar la presentació de candidatures és imprescindible presentar dins del termini indicat
- El qüestionari on-line.
- Dos temes, NO ES PODEN PRESENTAR versions, sols temes originals. Els temes s’han de pujar
etiquetats amb el nom del grup i el nom del tema.
- La lletra escrita d'una de les cançons presentades si es vol optar al premi a la millor lletra. La lletra s’ha
de pujar amb el nom del grup i el nom de la lletra.
- Els grups presentats autoritzen l’organització a que el material àudio presentat que es consideri en
condicions formi part del Fons Sonor de la Biblioteca Jordi Rubió de Sant Boi per a gaudiment dels
ciutadans usuaris.

MÉS INFORMACIÓ
Per a qualsevol aclariment podeu demanar per Isabel González trucant al 93 652 46 90 (de dilluns a
dimecres, tardes) i a altaveufrontera@gmail.com
Festival Altaveu tel. 93 6301438
www.festivalaltaveu.cat @festivalaltaveu
www.facebook.com/FestivalAltaveu
www.myspace.com/festivalaltaveu
D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal s’informa la persona
interessada que les dades facilitades poden ser incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne ús informàtic i
d’enviament d’informació relacionada amb el Festival Altaveu. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

