
CONCURS INTERNACIONAL 
JOVES TALENTS DE MÚSICA DE CAMBRA 

DE GODELLA - 2019 

CONDICIONS GENERALS 

El Concurs Internacional Joves Talents de Música de Cambra de Godella s'organitza 
amb la finalitat de contribuir a la formació dels joves intèrprets, així com de plataforma per 
a la seua professionalització i promoció entre els circuits i professionals de la música 
clàssica. 

El concurs està especialitzat en la interpretació del repertori musical cambrístic, estant 
dirigit a agrupacions de cambra formades per un mínim de 3 músics. 
Són acceptats els instruments de les famílies de corda, vent-fusta, vent-metall, veu i 
piano. 

Poden participar en el concurs intèrprets de totes les nacionalitats. 
No podran participar els guanyadors del Primer Premi d'edicions anteriors. 

L'edat mitjana dels components de la formació no pot superar els 26 anys el dia del 
concurs. Els aspirants han de tenir un nivell formatiu mínim de primer curs d'estudis 
superiors de música. 

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ 

El procés d'inscripció es realitzarà a través del formulari facilitat a la pàgina web del 
concurs: http://musicacambragodella.es/. Qualsevol inscripció que no estiga 
degudament emplenada serà rebutjada. 

El termini d'inscripció finalitza el 28 de juny de el 2019. 

Taxes: 
Agrupacions de cambra de 3 membres: 30 € per participant. 
Agrupacions de cambra a partir de 4 membres: 150 € per grup. 

L'ingrés s'ha de fer efectiu en el següent compte corrent: 
IBAN: ES78 1491 0001 2730 0009 9282 

* El justificant d'ingrés haurà de ser adjuntat al formulari d'inscripció en format pdf. 



En el supòsit que el nombre d'inscripcions admeses no supere el mínim estipulat 
l'organització podrà cancel·lar el concurs. 

La inscripció en el concurs implica obligatòriament l'acceptació íntegra de les presents 
bases. 

El llistat de participants seleccionats podrà consultar-e a la pàgina web del concurs a 
partir del 8 de juliol de 2019. En cas de no ser acceptada la sol·licitud d'inscripció es 
retornaran els drets d'inscripció mitjançant transferència bancària. 
El Comitè Organitzador seleccionarà els participants segons la seua qualitat musical. 
Tindran prioritat els participants que es presenten per primer cop al concurs. 

Davant de qualsevol dubte poden dirigir les seees qüestions a: 
jovestalentsgodella@gmail.com 

PROVES D'AUDICIÓ 

Tindran lloc al Teatre Capitoli de Godella. 

El concurs compta amb dues fases, una eliminatòria semifinal i una final, totes dues 
públiques. 

Fase semifinal: dijous 25 juliol 2019 
Fase final: divendres 26 juliol 2019 

Cadascuna de les formacions de cambra presentaran un repertori de 2-3 obres d'estils 
diferents, amb una durada màxima de 35 minuts. 

En la fase eliminatòria, cada grup disposarà d'un màxim de 20 minuts per interpretar fins 
a 2 obres, parcials o completes, d'estil diferent. 
Els aspirants finalistes podran interpretar tot el seu repertori presentat per al concurs. 

Els participants actuaran per ordre alfabètic. 
Els aspirants hauran d'estar presents com a mínim 15 minuts abans de cadascuna de les 
fases. Si en el moment de ser cridats a la prova d'audició, el candidat no es presenta, 
s'entén que ha renunciat a participar-hi. 

Si el jurat ho sol·licita, s'haurà de fer lliurament a aquest d'un exemplar de les partitures 
de les obres escollides. 

El jurat es reserva el dret de sol·licitar una interpretació parcial de les obres presentades o 
interrompre en cas de considerar oportú. 

L'organització es reserva el dret de realitzar l'enregistrament del concurs i retransmetre-
ho en qualsevol mitjà audiovisual. Els participants renuncien a tots els drets que els 
puguen correspondre per aquest motiu. 



Un cop finalitzat el concurs, i prèvia deliberació del jurat, es donarà a conèixer el veredicte 
i es lliuraran els premis. 

Totes les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel Comitè Organitzar 
d'acord amb el jurat. Totes les decisions són inapel·lables. 

JURAT 

El jurat del concurs està format per: 

Joan Enric Lluna 
Brodsky Quartet 
Sebastian Koloski 
Joan Carles Garvayo 

El jurat es considerarà vàlidament constituït tot i l'absència d'algun dels seus membres. 
L'organització es reserva el dret de substituir qualsevol membre del jurat en cas que fos 
necessari, així com el dret de declarar els premis ex aequo o deserts si ho considera 
oportú. 

PREMIS 

Primer Premi: Dotació econòmica de 1.500 € + un any de representació a agència de 
management. 

Segon Premi: Campanya promocional que inclou: concert a la pre-temporada de 
concerts del Festival de Música de Cambra de Godella + l'enregistrament d'un videoclip 
+ una sessió fotogràfica + un reportatge a la revista Melòman. 

Els premiats rebran el corresponent diploma acreditatiu. 

En el cas d'un premi ex aequo els candidats es repartiran el premi corresponent a parts 
iguals. 

La no assistència al lliurament de premis implica la renúncia al mateix per part del 
guanyador, llevat de causa justificada. 


