Bases convocatòria 2022
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 hi hagi components femenins o paritat de gènere entre els membres del
grup/banda.
 Que el grup (o solistes) siguin menors de 30 anys (nascuts l’any 1992 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 2022:

 Els grups guanyadors 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 o bé mitjançant l’enllaç al web on estiguin publicades.
 El rider (esquema de la distribució dels instruments i veus a l’escenari).
 Autorització familiar dels menors d’edat.
La fitxa d’inscripció, l’autorització de drets d’imatges i el model d’autorització familiar es poden
descarregar al web www.vicjove.cat
Caldrà presentar aquesta documentació abans del 25 de juny a:
 Vicjove (c. Morgades, 15. Vic)
 vicjove@vic.cat

Fase de selecció de grups
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, les persones del jurat de la mostra n’escollirà quatre que
actuaran a la Plaça Carbó el dia 14 de juliol. (El cinquè participant de la fase final haurà sortit del
concurs UVicSona celebrat el passat 28 d’abril).

Fase final
Al concert de la Plaça Carbó assistiran els i les membres del jurat i s’escollirà la proposta
guanyadora de la mostra.

Premis
 Els grups seleccionats actuaran a la Plaça Carbó el dia 14 de juliol.
 El grup guanyador tindrà:
o Un val regal valorat en 500€ per gastar en les botigues d’instruments musicals de
Vic.
o Acompanyament i assessorament per a la creació d’un directe + concert en la
programació estable ETC
 No hi haurà remuneració econòmica per cap actuació.

Jurat i Veredicte
L’equip del jurat estarà format per músics, professionals relacionats amb el sector musical,
personal tècnic municipal.

Protecció de Dades
En virtut del Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades, les dades personals recollides
seran tractades amb la finalitat exclusiva de gestionar la inscripció a la mostra en base al
consentiment dels interessats (art.6 1.a).RGPD). En cap cas seran comunicades a tercers i es
conservaran fins que siguin legítimes per a la finalitat esmentada. Es podrà revocar el
consentiment atorgat així com exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació
o portabilitat de les dades dirigint-se al mateix Ajuntament amb seu social a carrer de la Ciutat,
1, 08500 de Vic (Barcelona) o posant-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de
dades a través del correu electrònic dpdajuntament@vic.cat. En qualsevol cas podrà presentar
una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.gencat.apdcat.cat).

Altres
Els inscrits en la mostra VicSona 2022, 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.

