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Bases 

1.- Les obres han de ser en format lliure per a cobla, d'una durada màxima de 20 minuts.

2.- La composició serà per a cobla dels 11 músics habituals i percussions, si fos necessari. També 
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es podrà incloure una sola opció de: Instrument aliè a la cobla, cantant, cor, rapsode, etc., 

sempre que sigui una sola aportació aliena a la cobla. S'exclou una altra formació musical que es 

vulgui presentar per fusionar amb la cobla. També s'exclouen les obres en format sardana.

3.- La partitura de direcció haurà d'incloure una reducció per a piano.

4.- Les obres han de ser rigorosament inèdites i es presentaran amb el títol i lema corresponents.

5.- Es podrà presentar un màxim de dues obres amb un sobre tancat, que comprengui partitures 

de direcció, particel·les i plica tancada per a cada obra presentada. Enlloc de la tramesa es podrà 

deduir el nom de la persona o procedència de l'enviament. Qualsevol insinuació pot donar dret a 

l'eliminació de l'obra per part del Jurat.

6.- El Jurat serà nomenat per Sabadell, més Música i el formaran 5 membres. El seu veredicte i 

decisions seran inapel·lables.

7.- Els premis seran: 

1er premi: 2.500 euros i trofeu 

2on premi: 1.500 euros i trofeu 

3er premi: 500 euros i trofeu

8.- Les obres premiades s'interpretaran fora del certamen, en un concert que tindrà lloc a la 

primavera vinent, en data i lloc que es donaran a conèixer oportunament.

9.- El termini de recepció de les obres serà el dia 15 de novembre de 2011.

10.- El lliurament dels premis tindrà lloc abans de les festes de Nadal en un acte i lloc anunciats 

oportunament.

11.- Les obres es trametran a: 

Sabadell, més Música. C/ Sant Joan, 20, 08202 - Sabadell. 

Informació complementària:  

Tel. 937 267 169 i 608 999 333 | sabadell@sabadellmesmusica.com | www.sabadellmesmusica.

com

Patrocinen:
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Sabadell, més Música 
Tel. 93 726 71 69 
Adreça: C/ Sant Joan, 20. 08202 - Sabadell 
www.sabadellmesmusica.com 

 
Newsletter patrocinada per:

 

 

Si et vols donar de baixa d'aquesta newsletter envia'ns un e-mail amb l'assumpte Baixa a sabadell@sabadellmesmusica.

com 
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