Bases | Rules

asociaciónvolvemos

II concurs internacional de violí barroc “José Herrando”
Data

i ubicació

El concurs tindrà lloc al Teatre Municipal Mónaco d’Onda els dies
23 i 24 de novembre de 2020.

Candidats/es
Els/les concursants han d’estar en els últims anys dels estudis superiors
o haver-los acabat. No hi haurà límit d’edat.

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

Eliminatòria – 23 de novembre

L’organització proporcionarà un clavecinista acompanyant a aquelles
persones que ho sol·liciten. Es disposarà d’un clavicèmbal afinat a
A415.

Tribunal
Alba Encinas (violinista i directora de l’ Orquesta Volvemos)
Javier Lupiáñez (violinista i musicòleg - Scaramuccia)
Isabel Soteras (violinista, pedagoga i gestora cultural - Conjunt Atria)

Premis
•

Primer premi – 1500 €

Els/les concursants presentaran un programa d’entre 15 i 20
minuts en el qual hauran d’incloure:

•

Segon premi – 800 €

- Una peça per a violí sol que no siga de J.S. Bach (Telemann,
Vilsmayr, Matteis, Tartini, Pisendel, etc.).

•

Tercer premi – 500 €

•

Premi del públic – 300 €

- Una sonata espanyola per a violí i baix continu amb almenys,
dos moviments contrastats (Francisco Manalt, Juan de Ledesma,
José Herrando, Juan Oliver Astorga, etc.).
•

Acompanyament

Final – 24 de novembre
Els/les concursants presentaran un programa de 30 minuts en
el qual hauran d’incloure:
- 2 moviments de les Sonates i Partites per a violí sol de J.S. Bach.
- 2 moviments d’una sonata per a violí i baix continu de la seua
elecció, composta abans del 1750.
- Sonata “Jardín de Aranjuez” o un dels duos per a dos violins
de José Herrando. En cas d’escollir un duo, el/la candidat/a ha de portar el seu propi violinista
acompanyant. La interpretació sense acompanyament no serà penalitzada però no és recomanada.
Snakewood Editions proporcionarà una edició dels duos als/les candidats/es que ho sol·liciten.

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

Desplaçaments

i allotjament

L’organització podrà facilitar desplaçaments en cotxe des de les
estacions de tren properes a Onda i allotjament per aquelles persones
que ho sol·liciten.

Inscripció
La data límit per inscriure’s és el 19 d’octubre. S’acceptaran un
màxim de 12 participants que seran convidats per ordre d’inscripció.
La quota d’inscripció és de 30 € i ha de ser abonada abans del 10
de novembre. Un cop tancat el termini d’inscripció, s’enviarà un
horari detallat a cada participant.

Formulari
Formulari

Situació

excepcional pel

COVID-19

En cas de rebrot les condicions de participació poden ser modificades.
Si el/la candidat/a decideix no presentar-se sota les noves condicions,
es retornarà la quota d’inscripció.

