Bases convocatòria 2019
VicSona és una mostra de música jove que té com a finalitat promoure i donar a conèixer la
creació musical emergent local.

Participants
No hi ha requisits previs i la presentació de propostes és oberta, però es valoraran positivament
els següents aspectes:
 Que els músics siguin residents a la comarca d’Osona o que hi tinguin alguna mena de
vinculació.
 Que el grup (o solistes) siguin menors de 30 anys (nascuts l’any 1989 o posteriors).
 La mostra està oberta a qualsevol forma de creació, interpretació i estil musical, dins
d’un concepte ampli de música moderna.
No poden participar al VicSona 2019:

 Els grups finalistes d’altres edicions
Inscripcions
Els

músics

o

grups

musicals

interessats

en

participar

hauran

de

presentar:

 Una fitxa d’inscripció i model d’autorització de drets d’imatges
 Un mínim de tres temes del seu repertori i la mostra d’un directe, que es poden
presentar en suport digital (CD, pen o similar) o bé mitjançant l’enllaç al web on estiguin
publicades.
 El rider (esquema de la distribució dels instruments i veus a l’escenari).
 Autoritzacions paternes dels menors d’edat.
La fitxa d’inscripció, l’autorització de drets d’imatges i el model d’autorització paterna es poden
descarregar al web www.vicjove.cat
Caldrà presentar aquesta documentació abans del 17 de maig a:
 Vicjove, Servei de Joves de Vic (c. Morgades, 15. recinte de la Farinera. Vic)
 vicjove@vic.cat

Fase de selecció de finalistes
Els criteris de selecció seran, entre d’altres, l’originalitat, la qualitat musical, la tècnica
instrumental, la qualitat vocal, la concordança de les propostes musicals amb l’estil practicat i la
qualitat de l’enregistrament.
De totes les inscripcions rebudes, el jurat de la mostra n’escollirà sis que actuaran al Passeig Pep
Ventura el dia 15 de juny. D’aquests sis s’escolliran dues propostes que passaran a la fase final i
actuaran en el marc del mercat del Mercat de Música Viva de Vic 2019.

Fase final
Al concert del Mercat de Música Viva de Vic s’establirà un bonus per votació popular. Durant
els concerts, el públic assistent podrà votar les propostes que es presentin. La més votada
guanyarà tocar en una sala de cada una de les quatre províncies al 2020.

Premis
 Els 6 grups seleccionats actuaran al Passeig Pep Ventura el dia 15 de juny.
 Els 2 grups finalistes actuaran en el marc del Mercat de Música Viva de Vic, s’inclourà el
seu grup al catàleg del MMVV19, amb l’efecte promocional que això suposa (hi tenen
accés tots els programadors i professionals de la indústria).
 El grup guanyador, actuarà en un sala de cada una de les províncies de Catalunya al
2020.
 No hi haurà remuneració econòmica per cap actuació.

Jurat i Veredicte
El jurat estarà format per músics, professionals relacionats amb el sector musical, tècnics
municipals i representants del Consell de Joves.

Altres
Els inscrits en la mostra VicSona 2019, pel fet de presentar-se, accepten íntegrament les
condicions de la mostra.
Finalment, el material lliurat pels seleccionats al moment de la inscripció quedarà a disposició
de Vicjove, que en podrà fer difusió a través dels mitjans que cregui adients, sempre citant
l’autoria dels mateixos i amb la finalitat (explícita o implícita) de promocionar els grups musicals
joves.
+ info:
Vicjove
c. Morgades, 15. La Farinera. Vic
93 889 17 67
vicjove@vic.cat
www.vicjove.cat

