
Associació de músics i balladors de carrer

LA QRAMBLA

Concurs Robert Pellicer 2023
Concurs de grups emergents de ball folk

Bases de participació

El concurs s'organitza per retre homenatge al músic Robert Pellicer, i, en record seu,

donar suport als grups de música d'arrel emergents amb un repertori lligat a la dansa.

Enguany esdevindrà el dotzè aniversari de la mort del que fou un gran músic, i promotor

de la música folk catalana. L'organització considera molt important subratllar que

valorarà especialment els grups novells amb un repertori ballable, que encara no tenen

una trajectòria o vinculació professional amb la música.

Es compta amb la col·laboració del CAT, Centre Artesà Tradicionàrius; Robertíada,

(Tradicionàrius al territori); Aulatradi de Salt; ACuR, Associació Cultural Rubricatus;

l’Associació Balls a la Plaça del Rei de Barcelona; i Humus Mediterrani, off de la Fira

Mediterrània de Manresa.

El concurs consta de dues fases. La primera fase consisteix en la presentació del

material de gravació i selecció per part del comitè organitzador, i una segona fase que

consisteix en l'actuació en directe el dia del Concurs Robert Pellicer, el divendres 3 de

març del 2023. El concurs s'emmarca dins del festival del Folkestoltes 2023, que tindrà

lloc el 3, 4, 5 de març del 2023.

Amb la col·laboració de:

http://www.tradicionarius.cat/
https://aulatradi.wordpress.com/
http://acurtrad.blogspot.com/
http://www.divendresrei.cat/
http://www.darrel.cat/?page_id=467
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1- Objecte

El concurs Robert Pellicer està obert als nous grups de música d'arrel vinculada a la

dansa, i pretén ser una plataforma per fomentar i impulsar la música i la dansa folk a

Catalunya.

2- Lloc, data i horaris

El concurs Robert Pellicer tindrà lloc al Centre Cultural La Mercè de Girona, el

divendres 3 de març del 2023, de 22 h a 24 h.

3- Inscripció

El termini d'inscripció pels grups de música finalitza l’1 de febrer del 2023. Els grups

que desitgin participar en el concurs hauran d'omplir el formulari d'inscripció

disponible a www.qrambla.cat/folkestoltes i fer arribar 3 temes per poder valorar el

grup en la primera fase de selecció (arxiu MP3, CD, enllaç amb aplicacions d'internet,

etc.). Dels grups inscrits, l'organització escollirà 3 finalistes que passaran a la segona

fase. Entre el 2 i 5 de febrer es comunicarà a tots els grups si han estat seleccionats o no

per seguir a la següent fase de la participació. Es comunicarà també l'horari de les

proves de so i de l'actuació. L'ordre d'actuació es determinarà per sorteig.

4- Participació

La participació dels grups de música serà gratuïta i no remunerada. Als grups finalistes,

participants de la segona fase, se'ls ofereix el sopar de divendres, i una entrada al

Festival Folkestoltes. Si requeriu lloc per dormir podeu consultar les opcions

d’allotjament que oferirà el Festival, que sempre preveu algun espai gratuït o econòmic.

Els concursants no es consideren públic i no tenen dret a vot.

5- Requisits

El concurs està destinat als grups emergents. Considerem grups emergents aquells que

no tenen més d'un CD o àlbum publicat. No n'és requisit tenir-ne un, però caldrà tenir

gravat material de qualitat per fer arribar a l'organització 3 temes i poder així participar

en la primera fase de selecció.

Queden exclosos els grups guanyadors d’altres edicions del Robert Pellicer.

Amb la col·laboració de:

http://www.qrambla.cat/folkestoltes
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6- Jurat

El grup guanyador del concurs s'escollirà a partir dels 10 vots següents:

40% vots del públic i 60% vots del jurat escollit pel Comitè Organitzador:

1 vot d'un representant de la família de Robert Pellicer

1 vot d'un representant de la junta de la Qrambla

1 vot d'un professor de l'Aula Tradi de Salt

1 vot d'un representant del CAT i Robertíada

1 vot de ACuR, Associació Cultural Rubricatus

1 vot d’ Humus Mediterrani (Off de la Fira Mediterrània de Manresa)

1 vot de l’Associació Balls a la plaça del Rei

En cas que alguna entitat no pogués participar com a jurat, el seu vot s'anul·laria.

En cas d’empat, seria l’entitat organitzadora qui realitza el vot de desempat.

7- Aspectes a valorar dels grups participants:

Originalitat

Qualitat musical

Ballabilitat

Lligam amb la música d'arrel catalana

Sensació Global del grup

Cada grup serà votat en acabar la seva participació segons aquests ítems. Al final del

concurs el públic que participi com a jurat podrà fer una valoració comparativa dels

grups participants i es podrà ajustar la puntuació. El públic que vulgui participar com a

jurat podrà rebre la butlleta de participació fins a les 21.50 h de la nit. Qui arribi més

tard, i per tal de garantir igualtat d'oportunitats als grups concursants, no podrà

participar.

8- Repertori musical

El dia del concurs cada grup interpretarà entre 4 i 10 temes del seu repertori a lliure

elecció, d'una durada total màxima de 30 minuts.

9- Ordre d'actuacions

L'ordre de les actuacions s'establirà per sorteig entre els grups participants. Es

comunicarà entre l’2 i 5 de febrer del 2023.

Amb la col·laboració de:
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10- Premis

1r premi:

-un concert de promoció al Berguedà Folk 2023. Aquest concert de promoció serà

retribuït amb 400 euros pel grup, més una entrada pel festival per cada músic així com

pensió completa durant el Berguedà Folk. El concert serà en acústic i en horari diürn.

- un concert de promoció a Humus Mediterrani 2023, (Off de la Fira Mediterrània

de Manresa). Aquest concert de promoció serà retribuït amb 200 euros pel grup i 2

acreditacions per la Fira Mediterrània de Manresa.

2n premi:

- un concert de promoció al cicle Els divendres a la plaça del Rei 2023, que tindrà

lloc un divendres de tardor del 2023. Aquesta actuació estarà retribuïda amb 150 euros

per músic.

- un concert al Ball-Vermut a la Robertíada 2023, que tindrà lloc a principis d’abril

del 2023 a l’Ermita Santa Caterina. Aquesta actuació estarà retribuïda amb 300 euros

pel grup i el dinar popular del dia.

3r premi:

- un concert promoció al Cicle dels dijous de la QRambla remunerat amb 300

euros pel grup.

S'anunciarà el guanyador durant la nit del mateix divendres. Les associacions

requeriran una factura, per tant el grup ha de poder emetre factura d’alguna manera.

Fiscalment es requerirà l'entrega d'un NIF per desgravar els impostos corresponents.

11- Clàusula final

Totes les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel Comitè

Organitzador, d'acord amb el jurat.

ENVIEU EL VOSTRE MATERIAL SONOR A info@qrambla.cat ESPECIFICANT A

L'ASSUMPTE: CONCURS ROBERT PELLICER 2023 I EMPLENEU EL FORMULARI

D'INSCRIPCIÓ ABANS DE L’1 DE FEBRER DEL 2023. www.qrambla.cat

Amb la col·laboració de:

http://www.qrambla.cat

