CONCURS DE CONTES INFANTILS
Per a narrador i banda simfònica
La direcció de l'Escola de Música Hipòlit Martínez del CIM de Benimaclet convoca un
concurs de contes infantils amb l'objectiu de posar lletra a una obra per a narrador/a
i banda simfònica.
Les bases del present concurs són les següents:
1. Podrà participar qualsevol alumne nascut entre l'any 2001 i 2007, ambdós inclusius,
matriculat en el present curs a la nostra Escola de Música.
2. La temàtica del conte serà lliure, i es valorarà la seua originalitat, així com la seua
idoneïtat per a ser narrada en públic. Quedarà desqualificada qualsevol lletra que siga
còpia total o parcial d'algun altre conte. Podrà presentar-se en qualsevol de les dues
llengües oficials del nostre territori tenint en compte que el text guanyador es traduirà
per poder gaudir de totes dues versions, en valencià i en castellà, ja que un dels
objectius principals és donar la màxima difusió a l'obra per a que puga ser interpretada
per qualsevol banda i s'escolte a qualsevol lloc.
3. L'extensió del conte no ha de ser massa llarga. Més o menys tres cares en A4 i en
el tipus de lletra Times New Roman, en espai normal entre línies i una grandària de
12.
4. Els contes es podran presentar a la secretaria de la nostra escola amb un sobre
tancat, fins el divendres 9 de juny de 2017. Al sobre només podrà aparéixer el següent
text: CONCURS DE CONTES INFANTILS PER A NARRADOR/A I BANDA
SIMFÒNICA. Dins del sobre haurà d'estar el conte sota el títol original i en cap cas es
podrà posar el nom de l'autor ni la signatura. També dins del sobre, anirà un altre
sobre més xicotet amb el títol del conte i on dins apareixeran les dades personals del
concursant. Este sobre més xicotet s'obrirà una volta s'haja fet pública l'obra
guanyadora, assegurant que el jurat actua amb total transparència i equanimitat.
5. El jurat estarà format per una comissió de membres de la Junta Directiva del CIM
de Benimaclet, qui farà públic el guanyador durant la setmana d’audicions.
6. El conte guanyador serà el protagonista del text d'una obra per a narrador/a i banda
simfònica que composarà el nostre cap d'estudis i professor de percussió Josep Ros
Garcia, i que estrenarà pròximament la Banda Simfònica del CIM de Benimaclet.
7. El text del conte podrà sofrir alguna xicoteta modificació si és necessari per tal que
el discurs musical siga fluït.
8. L'obra es registrarà a la Societat General d'Autors i Editors (SGAE).
9. La participació en este concurs implica l'acceptació total de les presents bases.
10. El concurs podrà quedar desert si el jurat considera que cap de les obres
presentades són idònies per a l'objectiu marcat.

