BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE GRUPS O SOLISTES ESTIU&JAZZ 2022
L’ESTIU&JAZZ: Cicle de Joves Intèrprets té per objectiu posar en valor el talent dels joves
músics de jazz de casa nostra. Vol promoure i exhibir diferents propostes innovadores i de
qualitat provinents de grups i solistes, d’estudiants en actiu o acabats de graduar, amb el
propòsit d’oferir-los un escenari on iniciar i/o seguir desenvolupant la seva carrera musical
com a músics professionals.
Les bases següents corresponen a la convocatòria d’artistes que vulguin participar en els
concerts que tindran lloc a la 6a edició de l’ESTIU&JAZZ: Cicle de Joves Intèrprets que
organitza GIRONA ARTELIER SCCL i que se celebrarà a Girona i rodalies el juny i juliol de
2022. Es seleccionaran 4 artistes que formaran part de la programació de l’ESTIU&JAZZ 2022.
Els 4 concerts derivats de la convocatòria es duran a terme al pati de la Casa de Cultura de
Girona, a les 19 hores, els dies següents:
● Diumenge 3 de juliol
● Diumenge 10 de juliol
● Diumenge 17 de juliol
● Diumenge 24 de juliol
La convocatòria estarà oberta del 21 de febrer al 9 de març de 2022, ambdós inclosos.
● Aquesta convocatòria es dirigeix exclusivament a formacions i artistes de música
improvisada i jazz d’àmbit català. Tots els participants hauran de tenir entre 18 i 30
anys.
● Cada formació haurà de presentar, com a mínim:
○ Nom de la formació
○ Títol de l’espectacle
○ Fitxa artística completa: breu descripció, trajectòria del grup/solista,
informació sobre els components del grup, etc.
○ Necessitats tècniques (fitxa tècnica/rider)
○ Tres fotografies (300ppp)
○ Dos temes en format mp3
○ Link de vídeo en directe
○ Links als perfils de les xarxes socials
○ Dades de contacte (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic d’un
representant de la formació).
○ Disponibilitat de la formació sobre les dates de programació
● La persona sol·licitant accepta que GIRONA ARTELIER SCCL distribueixi lliurement,
amb caràcter exclusivament promocional, el material aportat a aquesta convocatòria
per a la seva campanya de difusió, ja sigui de forma directa o a través dels mitjans de
comunicació que cobreixen l’esdeveniment.
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● La inscripció es formalitzarà amb l’enviament del formulari omplert (trobareu la
plantilla disponible per descarregar al web https://www.artelier.cat/estiujazz2022/ ) i
del material gràfic i sonor corresponent a través del correu electrònic
estiujazz@artelier.cat . No es tindran en compte els formularis incomplets o
presentats fora de termini.
● Els artistes seleccionats seran triats per un jurat format per 5 persones:
○ Tres en representació de GIRONA ARTELIER, SCCL.
○ Un músic de jazz en actiu i de solvència contrastada.
○ Un membre del professorat de l’escola LA MODERNA de Girona.
● De cada proposta, el jurat en valorarà l’originalitat i la qualitat. Tanmateix,
l’organització vetllarà perquè la selecció final representi la major diversitat de paritat
i estilística possible.
● El jurat no seleccionarà més d’una proposta liderada per una mateixa persona.
● Les propostes seleccionades es donaran a conèixer públicament el divendres 25 de
març de 2022 per correu electrònic i a través de les xarxes socials del cicle.
● Tots els músics participants seleccionats per actuar als concerts rebran una retribució
en funció del nombre d’integrants de la proposta. Per a solistes serà de 175€ + IVA,
duos 350€ + IVA, trios 525€ + IVA i en el cas de formacions de 4 o més integrants,
700€ + IVA. Serà obligatori aportar la documentació que acrediti l’alta a la Seguretat
Social vàlida de cada integrant de la formació, així com la factura corresponent. Els
sol·licitants es comprometen tanmateix a assumir els costos de desplaçament, dietes,
allotjament i qualsevol despesa addicional que se’ls pugui ocasionar.
● En inscriure’s a la present convocatòria, les formacions musicals estan confirmant la
seva disponibilitat per actuar els dies que l'organització els hi assigni, i en el moment
de saber les dates s’han de reservar la data que se’ls ha adjudicat.
● Cada concert tindrà una durada d’entre 60 i 75 minuts. Es disposarà també d’un
mínim de 45 minuts per a les proves de so. Les formacions seleccionades es
comprometen a complir aquests horaris.
● Les formacions seleccionades es comprometen a utilitzar els equips de so que
proporcionarà l’organització, tenint en compte els riders tècnics de les propostes
seleccionades.
● Les persones integrants de les formacions seleccionades autoritzen l’enregistrament
en vídeo i la presa de fotografies de la seva actuació a l’ESTIU&JAZZ tant per a ús de
l’organització com pels mitjans de comunicació presents a l’esdeveniment. Aquests
registres podran ser utilitzats per promocionar l’ESTIU&JAZZ en diferents formats
(web, publicitat, programes de mà…), en la present edició i les següents.
● Les formacions seleccionades es comprometen a fer difusió del material de
comunicació que publiqui ESTIU&JAZZ sobre la seva participació al cicle de joves
intèrprets.
● La inscripció en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les seves bases.
● L’organització es reserva el dret a modificar les bases sense avís previ per raons de
causa major i/o necessitats imprevistes.
2

Criteris de valoració (40 punts):
1. Qualitat, interès, singularitat, caràcter innovador i originalitat del projecte: fins a 20
punts.
2. Presència d’artistes residents a comarques gironines, grups i formacions els membres
dels quals siguin majoritàriament residents a comarques gironines: fins a 10 punts.
3. Aplicació de la paritat de gènere i la perspectiva de gènere en el contingut de la
proposta artística: fins a 5 punts.
4. Presència d’artistes emergents: fins a 5 punts.

Terminis:
Presentació de la convocatòria: 15 de febrer de 2022
Recepció de les propostes: del 21 de febrer al 9 de març de 2022 a estiujazz@artelier.cat
(opció d’enviar els arxius més pesants a través de Wetransfer).
Publicació de les propostes seleccionades pel jurat: 25 de març de 2022

Protecció de dades
D'acord amb la normativa corresponent les dades personals seran tractades per Girona
Artelier SCCL amb la finalitat de la gestió de la convocatòria i poden ser cedides quan sigui
necessari per aquest motiu. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat,
supressió, limitació i oposició enviant un missatge a info@artelier.cat .
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