JOVES TALENTS
DE CAMBRA
Convocatoria

X Festival Internacional
Residències de Música de Cambra
Convocatoria per a joves músics a participar, prèvia
selecció, en el Taller Joves Talents de Cambra que
es realitzarà a Godella del 6 al 15 de juliol de 2018.
Destinataris
La convocatòria va dirigida a estudiants de Música,
preferentment del Grau Superior, tant si estan ja constituïts com
a grup de cambra com si es tracta d’alumnes individuals. En
aquest segon cas i prèviament a l’inici del Festival, l’organització
posarà en contacte als candidats inscrits per a que formen part
d’un grup.

Participar en el Festival ofereix als joves talents l’oportunitat de:
* rebre classes diàries de grup amb els artistes residents
* participar en els concerts previstos de Joves Talents
* actuar com a grup d’obertura en els concerts professionals, prèvia selecció
* entrar gratuïtament a tots els concerts professionals i activitats del Festival
* promocionar-se com a grup de cambra davant entitats i institucions culturals
* ser seleccionat per als premis Joves Talents de Cambra 2018
1er premi: participació com a grup en un concert al Palau de la Música de València,
gravació i promoció en premsa especialitzada, promoció de la carrera artística del grup
Premi del públic: participació com a grup en dos concerts a la Comunitat Valenciana

Professorat:
Violí: Cecilia Bercovich (Trío Arbós) i Benjamin Schrerer (Orquestra de la Comunitat Valenciana)
Viola: Julia Hu (Orquestra de la Comunitat Valenciana)
Cello: Salvador Bolón (Orquestra de la Comunitat Valenciana)
Contrabaix: Matthew Baker (Orquestra de la Comunitat Valenciana)
Oboè: Juan Antonio Ferriol (principal Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias)
Flauta: Juan Ibañez (co-principal Orquesta Sinfónica de Galicia)
Clarinet: Joan E. Lluna (solista Orquestra de la Comunitat Valenciana) i Alejandro Villanueva

Artistes convidats:
Leticia Moreno (violí)
Juan Carlos Garvayo. Trío Arbós (piano)
Joseph Weder (piano)
Zilliacus Persson Raitinen String Trio
Moonwinds

Inscripció
Els joves músics interessats han d’inscriure’s abans del 20 de juny adjuntant el Currículum Vitae (del grup o individual, depenent de la
inscripció) on s’incloga una breu ressenya artística i una fitxa amb les dades següents:
• Nom i cognoms, direcció, telèfon i e-mail de cada membre del grup
• Nivell de formació de cada membre sol.licitant
• Possible programa, en cas de ser seleccionat
Els candidats poden presentar també, si en tenen disponible, un enregistrament d’àudio o vídeo
La documentació s’ha d’enviar a l’e-mail: jovestalentsgodella@gmail.com
		

indicant en assumpte: Joves Talents de Cambra Festival Godella

La selecció es realitzarà mitjançant la valoració de la documentació presentada.
El resultat de la selecció es farà públic abans del dia 23 de juny a través del Facebook del Festival i del correu electrònic.
Una vegada finalitzada la selecció, cadascun dels joves admesos formalitzarà el seu dret a participar en el taller mitjançant
l’abonament de la quota personal de 150€ en el compte següent:
Triodos Bank ES52 1491 0001 2130 0009 8395
Les despeses de viatge, allotjament i manutenció corren a càrrec de cada participant
L’organització pot gestionar la reserva de pensió als participants que ho demanen abans del 20 de juny. La pensió completa per
persona/dia és de 37€ en habitacions dobles i triples; i de 25 € en lliteres d’alberg.
Per a més informació telefoneu al número 679 49 53 45 o envieu un correu electrònic a jovestalentsgodella@gmail.com

www.musicacambragodella.es
Busca’ns en Facebook, Twitter, Instagram @CambraGodella

