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El II Concurs Internacional de Violí Barroc d’Onda 
tornarà a celebrar-se el novembre de 2020.
El II Concurs Internacional de Violí Barroc “José Herrando” se celebrarà els dies 23 i 24 de 
novembre de 2020 al Teatre Mònaco d’Onda, Castelló. El concurs va tindre la seua primera 
edició el novembre de 2019 i està dedicat a la interpretació del violí barroc amb pràctiques 
historicistes. Aquesta primera edició la va guanyar la violinista japonesa Fumiko Morie.

Aquest any 2020, l’Associació Volvemos torna a organitzar el Concurs Internacional “José Herrando” juntament 
amb la col·laboració d’institucions i patrocinadors com l’Ajuntament d’Onda, la Diputació de Castelló, la merceria 
Lola Botona d’Onda i l’editorial musical Snakewood Editions. La nova edició millora en premis i organització a 
la realitzada en 2019. El concurs se celebrarà en dues fases: la primera el dia 23 de novembre i la segona el 24 de 
novembre. Les dues eliminatòries seran obertes al públic, el qual podrà votar el seu concursant preferit a la fase 
final per a l’entrega d’un premi especial. Tota la competició es desenvoluparà al Teatre Mònaco d’Onda, l’auditori 
principal de la ciutat amb un aforament de fins a 600 persones – tot i que la situació d’alerta sanitària per Coronavirus 
que vivim actualment obligarà molt probablement a que la sala veja reduïda la seua capacitat per a mantindre les 
mesures de seguretat-.

Es repartirà un total de 3.600 € en premis, repartits de la següent forma: 1500 € pel primer premi; 800 € pel segon 
premi; 500 € pel tercer i 300 € pel premi especial del públic. El tribunal de la competició estarà compost per Alba 
Encinas (directora i fundadora de l’Associació Volvemos i l’Orquestra Volvemos), Javier Lupiáñez (Doctor en 
Musicologia i violinista fundador de l’Ensemble Scaramuccia) i Isabel Soteras (Pedagoga, violinista i fundadora del 
Conjunt Atria), tots ells especialistes en interpretació amb instruments d’època amb gran experiència internacional 
i formats en algunes de les millors escoles de música antiga d’Europa com Amsterdam, Freiburg o La Haia.

La data límit per a inscriure’s és el 19 d’octubre. S’acceptarà un màxim de 12 participants que seran invitats per 
ordre d’inscripció. La quota d’inscripció és de 30 € que hauran de ser abonats abans del 10 de novembre. 

Més informació, les bases del concurs i l’enllaç al formulari d’inscripció es troben publicats a la pàgina web de 
l’Orquestra Volvemos, www.orquestavolvemos.com.

A Onda, 10 d’agost de 2020. 

Fumiko Morie, primer premi del I Concurs Internacional de Violí Barroc d’Onda de 2019.


