Concurs musical: IMPULSA’T!
Data: dissabte 5 de novembre de 2016
Hora: 19 h
Lloc: Can Massallera
Descripció i requisits:
El projecte d’oci alternatiu VPK, conjuntament
con
amb La Cápsula del Tiempo i Fem Música,
organitza aquest festival de música que serà en format concurs. En ell podran participar les
agrupacions musicals de qualsevol gènere popular i modern que reuneixin els següents requisits
bàsics:
● Localitat de les bandes presentades: Baix
B Llobregat
● La mitjanaa d’edat dels integrants ha d’estar compresa entre els 15 i els 35 anys.
● La banda NO ha de tenir cap contracte discogràfic vigent (SÍ que pot tenir material
autoeditat, sigui LP, EP o single).
● La banda ha de tenir repertori per a poder oferir un mínim de 20 minuts de concert (ja
siguin versions o cançons pròpies).
Per inscribir-se s’haurà de:
•
•

Tenir una fitxa a riffbizz i fer la inscripció a l'apartar corresponent al concurs IMPULSA'T.
La fitxa ha detenir un minin de:
- Una foto del grup a l'apartar "foto de perfil"
- Dues cançons en qualsevol format: MP3, vídeo YouTube o SoundCloud.

Desenvolupament del concurs:
1. Fase inicial: selecció prèvia, per part de VPK, Fem Música i La Cápsula del Tiempo, de
les bandes que reuneixin els requisits ja esmentats.
2. Fase intermèdia: de les quatre bandes
des que formaran el cartell definitiu del concurs, una
serà escollida segons votació del públic per xarxes socials1 i les altres tres seran escollides
prèviament pel comitè organitzador2 tenint en compte:
a. Qualitat musical de la proposta
b. Possibilitats de creixement i repercussió de la banda
c. Valor creatiu i originalitat del projecte

1
2

Setmana del 19 al 23 d’octubre de 2016
Dilluns 19 d’octubre pel matí.

3. El resultat de la selecció de les bandes que participaran en el concert de Can Massallera
Mas
s’anunciarà el dilluns 17 d’octubre a través de la pàgina web de VPK i de les seves xarxes
x
socials. També s’enviarà un correu amb el resultat a la direcció de e-mail
e
facilitada per
cadascuna de les formacions participants.
4. Fase final: El dissabte 5 de novembre a les 19
1 h es celebrarà la final a la sala Can
Massallera. Els grups finalistes de l’anterior fase hauran d’oferir un concert d’una duració
mínima de 20 minuts i d’un màxim de 30 minuts.
5. L’entrada pels concerts del
de dissabte 5 de novembre costarà d’1€,
€, i es podrà
podr aconseguir
només el mateix dia fins a omplir l’aforament de la sala (870
(870 persones). Tota la recaptació
de taquilla formarà part del premi que s’emportarà la banda guanyadora.
6. Un cop acabades les actuacions, rebran les votacions del públic assistent, que suposarà el
25% del resultat i d’un jurat constituït per 3 professionals
professionals de la música, que suposarà el
75% del resultat.
7. Hi haurà un únic guanyador del concurs, que rebrà els següents premis:
Premi:
● Premi en metàl·lic: la recaptació íntegra
ín
de les entrades venudes.
s.
● Altres premis que anunciarem aviat.

Jurat:
● Representant de l’Ajuntament de Sant Boi, dintre del sector de cultura i joventut, i
implicat a diferents programacions musicals dintre del nostre poble.
● Professional del món de la industria musical.
● Músic amb amplia experiència y trajectòria.

BASES DEL CONCURS “IMPULSA’T”

· La inscripció al concurs Impulsa’t!
Impulsa’t és totalment gratuïta.
· La participació en el concurs implica la cessió per part dels participants a favor de l’organització
dels drets de reproducció, difusió i comunicació pública del material enviat, així com de tot el
material audiovisual recaptat per l’organització durant els concerts.
· Els participants hauran d’acreditar la seva procedència i edat presentant el seu DNI en el cas de
què l’organització ho requereixi.
· Les dades personals enviades s’utilitzaran
s’utilitzaran exclusivament amb finalitats pràctiques per comprovar
el compliment de les condicions i portar a terme la comunicació interna del concurs.
· L’organització no es fa responsable de cap violació i/o incompliment de la llei de copyright
enviades o tocades en directe pels grups.
· L’organització s’encarregarà de facilitar unes condicions tècniques professionals pels concerts de
totes les bandes (so, llums, i personal qualificat)
· Els grups participants hauran de portar els seus instruments així com les peces del backline que es
requereixin.
· La inscripció en el concurs implica l’acceptació de les bases del concurs.

