Bases | Rules

asociaciónvolvemos

Normativa del III Concurs Internacional de Violí Barroc “José
Herrando”
Data

i ubicació

que ho sol·liciten. Es disposarà d’un clavicèmbal afinat a A415.

El concurs tindrà lloc a Castelló els dies 7 i 8 de novembre de 2021.

Clavecinista acompanyant: Patricia Vintem

Salón Pompeyano. Casino Antiguo de Castelló

Tribunal

Ronda 1 de 10h a 20h

Alba Encinas González

Ronda final de 15h a 19h

Francisco Javier Lupiáñez Ruiz

Candidats

Isabel Soteras Valenti

Els concursants han d’estar als últims anys dels estudis superiors o
haver-los acabat recentment. No hi haurà límit d’edat. Els guanyadors
d’edicions anteriors no podran presentar-se una altra vegada.

Premis

Fases

i repertori

El concurs es dividirà en dues fases, eliminatòria i final. Se seleccionarà
un màxim de 5 violinistes per a la final.
•

Eliminatòria. Els concursants presentaran un programa
entre 15 i 20 minuts en el que han d’incloure:

•

Primer premi - 1500 €

•

Segon premi - 800 €

•

Tercer premi - 500 €

•

Premi del públic - 300 €

•

Premi Snakewood - 50 €

- Una peça o selecció de moviments a solo que no siga de J.S.
Bach (Telemann, Vilsmayr, Matteis, Tartini, Pisendel, etc.)

Els premis del públic i Snakewood són compatibles amb els tres
atorgats pel tribunal. El premi del públic s’atorgarà només a un
dels finalistes.

- Una sonata espanyola per a violí i baix amb almenys 2 moviments contrastants (Herrando, Manalt, Ledesma, etc.)

Es reserva el dret a no atorgar algun dels tres premis si el tribunal
considera que no s’aconsegueix el nivell exigit.

•

Final. Els candidats presentaran un programa de 30 minuts
en el que han d’incloure:

Desplaçaments

i allotjament

- 2 movimients de les sonates i partites per a violí sol de J.S. Bach.

L’organització no es farà càrrec de l’allotjament i desplaçament dels
participants.

- Almenys 2 moviments d’una sonata per a violí i baix a elegir
pel candidat, composta abans de 1750.

Inscripció

- Sonata “Jardín de Aranjuez” o un dels duos per a dos violins
de José Herrando. En cas d’escollir un duo el candidat ha de portar el seu propi violinista
acompanyant. Snakewood Editions proporcionarà una edició dels duos al candidat que ho sol·licite.

Es convidarà als concursants per ordre d’inscripció sempre que
complisquen les condiciones anteriors.

Instrument
Tots els participants han de disposar d’un instrument adequat a la
interpretació històrica amb cordes de budell i arc barroc. S’utilitzarà
l’afinació A415.

Acompanyament
L’organització proporcionarà un clavecinista acompanyant a aquells

La data límit per a inscriure’s és el 24 d’octubre.
La quota d’inscripció és de 30 € i ha de ser abonada una vegada
rebuda la invitació per part de l’organització.

Formulari
Formulari

Situació

excepcional per

COVID-19

En cas d’haver-hi noves restriccions, les condicions de participació
podrien ser modificades. Si el candidat decideix no presentar-se
sota aquestes noves condicions, es retornarà la quota d’inscripció.

