
BASES DEL 41 CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2019

PRIMERA

Participaran en aqueti Ceriaeen let bandet de eútiica que hagen obtngui el Prieer Preei aeb
Menició  d'Honor  en  let  retpeictiet  teiciciont  de  l'últe  Ceriaeen  Proiinicial   organiizai  per
icadaticuna de let Dipuiaiciont Proiinicialt de la Coeuniiai Valeniciana.

SEGONA

El Ceriaeen te icelebrarà  elt diet 2 i 3  de noieebre en el Palau delt Arit Reina Sofa de Valènicia.

L'ordre de participaició et realiizarà per torieig. Let audiiciont teran .

Dia 2 de noieebre 

10.30  h Quaria Seicició.
              
16.30 h Tericera Seicició.

Dia  3 de noieebre
 
10..30 h  Segona Seicició

16.30 h  Prieera Seicició.

TERCERA

Let  bandet que participen en aqueti  iceriaeen aiciuaran aeb un eàxie de 90 eútiict  en la
prieera teicició, 70 en la tegona, 50 en la iericera i 40 en la quaria. Del icòepui del noebre de
eútiict de icada banda t'exiclouran al direicior i el banderer.

QUARTA

El eàxie de reforçot alient que podran fgurar en icada banda participani terà de 5. 

Aquetit  reforçot no podran participar aeb icap alira banda inticriia en aquetia teicició.

CINQUENA

Per al iconirol de let plantllet de let bandet iconicurtanit t'apliicaran elt icriierit i requitiit etiabliit
en el reglaeeni de iceriàeent de la Federaició de Soicieiait Mutiicalt de la Coeuniiai Valeniciana.
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SISENA

L'organiizaició podrà potar a la ditpotiició de let bandet participanit deiereinait intirueenit, el
llitiai delt qualt i icaraicieríttquet et faiciliiaran aeb anielaició. Si let obret a inierpreiar iniclouen
algun delt intirueenit faiciliiait, let bandet hauran d'utliizar elt tubeinitirait. 

Cada banda inierpreiarà duet obret: una obligada i una alira de lliure eleicició.

Abant del iconicurt oficial, icada banda inierpreiarà un patdoble ( no puniuable).

a) Let obret obligadet teran:

Seicició Prieera: “ Adiiut” de Joté Alaeán
Seicició Segona: “  OrorDEdeSSaa” de Andrét Valero Catiellt
Seicició Tericera: “ Cerulian Oieriure” de Julio Doeingo Eticaeilla
Seicició Quaria: “ Aienea” de Jotep Rót Garicía

b) Let obret de lliure eleicició tndran una durada eàxiea de 22 einuit.
 
Let bandet participanit eniregaran a la Direicició Adjunia de Mútiica i Culiura Popular Valeniciana
icinic exeeplart originalt o icòpiet d'auior (icòpiet auioriizadet eiijançani la tignaiura de l'auior)
el dia que et iconioque la reunió per a icelebrar el torieig de let audiiciont.

ic) Let obret de lliure eleicició  tndran la tegüeni durada eíniea:

Seicició Prieera: 15 einuit
Seicició Segona: 12 einuit
Seicició Tericera: 10 einuit 
Seicició Quaria: 10 einuit

L'exicét tobre el ieept ioial pereét o no aiconteguir la durada eíniea, terà penaliizai pel icoeiié
organiizador. El jurai retiarà quaire punit per einui o fraicició de la qualificaició que tobrepatte o
falie al ieept etiablii. 

SETENA 

Let bandet pericebran, per la teua participaició en el iceriaeen, let quantiait que a icontnuaició
t'indiquen:

a)     D'aicord aeb la teicició en la qual participen: 

      Seicició Prieera:  4.500 €
      Seicició Segona:   4.000 €
      Seicició Tericera:  3.500 €
      Seicició Quaria:   2.500 €
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b)     En iconicepie d'ajuda per a irantpori, tegont la ditiànicia enire el lloic de proicedènicia de la
banda i l'audiiori, t'etiableixen let tegüenit quantiait: 

-   Fint a 50 ke: 300 €
- Enire 50 i 100 ke: 450 €
- Mét de 100 ke: 600 €

Let bandet de let teiciciont prieera i tegona pericebran el doble d'aquetiet quantiait.

HUITENA

S'aiorgaran elt tegüenit preeit:

1º PREMI: bandet que obtnguen de 320 a 400 punit.
2º PREMI: bandet que obtnguen de 260 a 319 punit.
3º PREMI: bandet que obtnga de 200 a 259 punit.

b) S'aiorgarà la Menició  d'Honor a let bandet que aiconteguitquen la eajor puniuaició enire let 
qualt hagen obtngui el prieer preei en icadaticuna de let teiciciont del iceriaeen.

Et iconicediran  diploeet a ioiet let bandet participanit.

Aeb la fnaliiai de reiconéixer la labor delt direiciort, el jurai aiorgarà una Menició Honorífica al
eillor direicior del Ceriaeen.

NOVENA 

El jurai terà noeenai per Retoluició del Direicior General de l'Inttiui Valenicià de Culiura.

La puniuaició de icada eeebre del jurai terà de 0 a 10 punit per icadaticun delt atpeiciet tegüenit:
afnació, sonoritat, interpretació i tècnica, iani en l'obra obligada icoe en la de lliure eleicició.

Elt eeebret del jurai ditpotaran de fixet indiiidualiizadet per a icada participani en let qualt et
icontignaran aquetiet puniuaiciont i la qualificaició que iconforeeeeni a let puniuaiciont aiorgue
a icada banda.

En  fnaliizar  l'aiciuaició  de  let  bandet  en  icada  teicició,  el  teicreiari  reicollirà  let  fixet  de  icada
eeebre del jurai i let guardarà en un tobre ianicai.

Al fnal de l'audiició de icada teicició et realiizarà el reicoepie de punit, tettió a la qual, a eét delt
eeebret del  iribunal,  podrà attittr el  pretideni de la Federaició de Soicieiait Mutiicalt de la
Coeuniiai Valeniciana o pertona en qui delegue, aeb ieu però tente ioi.

Let Soicieiait Mutiicalt  que exprettaeeni ho tol·liiciien podran iconéixer la puniuaició ioial  de
icadaticun delt atpeiciet puniuait.

El retuliai del  jurai i l’enirega de preeit et donarà a iconéixer en fnaliizar icada audiició.
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