
Convocatòria de selecció de joves 
intèrprets de clàssica i jazz per al 
cicle “Música als Parcs 2016”

MÚSICA  
ALS PARCS:
CLÀSSICA 
I JAZZ

Bases:
La convocatòria és oberta a qualsevol tipus de formació fins a un 
màxim de 4 músics, des de solistes i fins a quartets.
Podeu ser cantants o intèrprets de qualsevol instrument.
Tots els músics haureu de ser majors de 16 anys i menors de 35 
anys en el període de durada del cicle (nascuts entre l’1 de juny 
de 1981 i l’1 de juny de 2000).
En el cas de músics de fora de la Comunitat Europea cal que 
disposeu de NIE i permís de treball vigent.

Farà la selecció un jurat qualificat, la composició del qual es farà 
pública oportunament.
La tria serà d’un màxim de 18 formacions, entre clàssica i jazz, 
que realitzaran 2 concerts cadascun, en les dates que es propo-
saran als seleccionats.
Els concerts se celebraran de dilluns a divendres durant els me-
sos de juny, juliol i agost als parcs i jardins de Barcelona.
L’organització no aportarà cap mena de sistema de so, amplifica-
ció ni instrument, llevat de piano en el cas que així s’indiqui.
A cada escenari hi haurà presa de corrent disponible.

La remuneració establerta a percebre és de 200 € per concert per 
a solistes i de 140 € per intèrpret i concert per a formacions fins 
a quartets.  

Cal presentar:
1.  Un full de presentació on hi feu constar de manera clara  la 

següent informació: nom de l’artista / formació, les dades de 
contacte del responsable de l’artista/formació (nom, adreça, 
correu electrònic, telèfons de contacte) i la relació ordenada 
de documents que aporteu, incloent el nom i l’autor de cadas-
cuna de les 3 peces de l’enregistrament.

2.  El Currículum de l’artista/formació i de cadascun dels músics 
que la componen i que duran a terme les actuacions.

3.  Còpia del DNI / NIE / Passaport de cadascun dels músics.

4.  El repertori que s’interpretarà, en directe, d’una hora de dura-
da i sense intermedi.

5.  Enregistrament en format digital d’almenys 10 minuts de dura-
da, en vídeo exclusivament, amb un mínim de 3 peces del re-
pertori interpretades per la mateixa formació que es presenta, 
sense variació dels seus components.

La proposta serà vàlida només si es presenta tota la documenta-
ció requerida.

Es gestionarà la contractació dels músics a través d’una entitat 
col·laboradora en els casos que calgui, incloent la corresponent 
alta a la seguretat social al règim d’artistes, per als dies de les 
actuacions.

Data límit de presentació:
Divendres 29 d’abril de 2016, fins les 14 h.

On:
Presencialment o per correu ordinari a qualsevol registre munici-
pal: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciu-
tadana/presencials/oac
Per correu electrònic a musicaparcs@bcn.cat

Resultat de la selecció:
Divendres 20 de maig de 2016 a http://ajuntament.barcelona.cat/
ecologiaurbana

Informació:
Per a qualsevol aclariment i informació complementària, visita:  
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
o bé contacta amb nosaltres a musicaparcs@bcn.cat

Si ets músic, 
estudiant o 
professional, 
participa!


