
CONCURS DE BANDES

FESTA MAJOR ALTERNATIVA DE SANT BOI DE LLOBREGAT 2022

BASES CONCURS DE BANDES
Objectius:

1. Promoure la música en viu dels grups locals emergents.

Criteris per concursar i inscripcions:

2. El 50% del grup ha de ser del Baix Llobregat, i com a mínim un membre ha de ser de Sant Boi.
3. És permès qualsevol estil musical, sempre que les lletres no continguin referències

masclistes, xenòfobes, feixistes, LGBTIQ-fòbiques, etc.
4. Per fer la inscripció, s’ha d’omplir aquest FORMULARI. En cas de ser menor d’edat cal omplir

una autorització dels tutors, que es pot descarregar AQUÍ. El període d’inscripció finalitzarà
el 10/04/2022.

5. Com a criteri de selecció, l’organització tindrà en compte l’originalitat i la qualitat de la
proposta musical, així com el fet que siguin propostes noves i de bandes novells.

6. De totes les propostes rebudes, entraran a la fase de concurs de 4 bandes com a màxim. Les
bandes participants seran presentades el 23 d’abril a l’Ateneu Santboià.

7. Les bandes seran seleccionades per un jurat format per membres de l’organització i
professionals de l’àmbit musical.

8. La participació en el concurs de bandes Ateneu 2022 implica l’acceptació d’aquestes bases i
l’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol situació no prevista de la manera que
consideri més adient.

Concurs:

9. El concurs tindrà lloc a una sola ronda

En aquest concert, els finalistes hauran de tocar un mínim d'un 50% de temes propis en una actuació
que haurà de tenir una durada d'entre 30 i 40.

El guanyador es decidirà segons el criteri del jurat (50%) i per la votació del públic assistent (50%).

Premis:

10. El grup guanyador farà una actuació de 50’ en directe divendres 20 de maig dins el marc de
l’FMA de Sant Boi de Llobregat.

Dinàmica del concurs:

11. Els grups participants hauran de portar els seus instruments i amplis, i hauran d’adaptar-se
als riders de l'espai on es faran els concerts. Per la seva banda, l’organització proporcionarà
l’escenari, equip de so, personal tècnic i il·luminació.

12. Previ a cada concert se celebrarà una reunió per aclarir temes tècnics del rider i contrarider
així com per organitzar el material entre les diferents bandes (pot compartir-se).

13. El jurat es reserva el dret a declarar un premi desert.
14. Podran participar-hi tots els grups que no tinguin cap mena de contracte amb alguna

companyia discogràfica.

https://forms.gle/bM2yqrZDASpWU1NZ6
https://drive.google.com/file/d/1fucNkpmMkM9j6h54u7-ygkxagm4yDGz7/view?usp=sharing

