PremiARTS
INFORMACIÓ GENERAL
Arts d’Estiu 2019 convoca la primera edició del PremiARTS.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
•
•
•
•
•

Poden participar i concórrer a aquests premis els artistes i/o grups de
tots els estils musicals, de totes les procendències i de qualsevol edat.
Formacions sense contracte signat amb cap discogràfica major.
Si que pot participar, sí s’ha autoeditat un LP, EP o Single, o qui tingui
un acord amb algun segell independent que no tregui més de 8
referències a l’any.
Les cançons han de ser originals (composicions pròpies).
Haureu de tenir com a mínim un repertori propi d’uns 30 minuts.

INSCRIPCIONS
•
•

La inscripció es realitza per procediment en línia a artsdestiu.com.
El termini d’inscripció per concursar finalitza el 14 de Juliol a les
23:59h de l’any en curs.

ARTISTES SELECCIONATS PER PARTICIPAR
•
•
•
•

L’organització del festival designarà les persones del món musical que
duran a terme la pre-selecció dels finalistes.
Els artistes pre-seleccionats a participar es donaran a conèixer el 22
de juliol de l’any en curs a la pàgina Web del Festival. Prèviament
s’enviarà confirmació per correu electrònic a cada seleccionat.
Els artistes participants, faràn un concert de 30 minuts previ al concert
oficial del festival, en alguna de les 20 dates de que disposa ARTS
d’Estiu.
El concert dels 3 finalistes seleccionats, serà el dia 23 d’agost a les
22h al Festival Arts d’Estiu.

VOTACIONS I PREMIS
Premi Jurat
Un jurat professional compost per persones del món musical i cultural, serà
encarregat d’atribuir els guanyadors.
El grup guanyador tindrà un premi valorat en 10.000€ i inclou:
- Producció artística de directe amb Abel Coll.
- Producció tècnica de directe.
- Web i campanya de comunicació.
- Sessió fotografica.
- Video.
- Assessorament amb Cases de la Música.
- 3000€ per poder invertit en la seva carrera musical.
Aquest premi si suma la participació com a teloner d’algun dels artistes de
l’edició d’Arts d’estiu 2020.
Premi votació popular
El Premi de votació popular a la millor cançó que es realitzarà de forma
independent al jurat.
El valor del premi serà de 2.500€ de serveis per l’artista guanyador:

-

Producció artística i tècnica de directe.
Assessorament en campanya de comunicació.
Sessió fotografica d’estudi.
Assessorament amb Cases de la Música.
1000€ per poder invertit en la seva carrera musical.

Acceptació tàcita de les bases
La simple participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes
bases íntegrament.
L’organització es reserva el dret d’interpretar, modificar les condicions del
present concurs en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-ho o deixar-ho
sense efecte, sempre que concorri causa justificada per a això. En tot cas, es
compromet a comunicar per aquesta mateixa via les bases modificades, o si
escau, l’anul·lació del concurs en el seu conjunt, de manera que tots els
participants tinguin accés a aquesta informació.

