I Concurs de Xarangues d’Alcàntera de Xúquer
L'Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer organitza el “I Concurs de Xarangues d’Alcàntera de
Xúquer”, un certamen obert a la participació d'aquells que vulguen demostrar el seu talent en
aquesta forma tradicional d'interpretació d'instruments de vent i percussió.
Autoritats relacionades amb aquesta iniciativa i professionals dedicats al món de la música,
formaran el jurat que seleccionarà els guanyadors. Es premiarà als tres grups participants que
des de l'originalitat, posada en escena i ajust al temps d'actuació estipulat, aconseguisquen la
puntuació més alta del jurat.
Convidem a tots aquells interessats que desitgen participar a inscriure's acceptant aquestes
bases:
Bases
PRIMERA. L'Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer organitza el “I Concurs de Xarangues
d’Alcàntera de Xúquer”, que se celebrarà el dimarts 27 d'agost, a les 24.00 hores. El lloc de
celebració seran els carrers del poble mitjançant un recorregut prèviament establert, finalitzant
a la Plaça de la Constitució on es realitzarà la interpretació que valorarà el jurat. El concurs
coincidirà amb les Festes Patronals del municipi.
SEGONA.

Les

inscripcions

es

realitzaran

a

través

del

correu

electrònic

concursdexaranguesalcantera@gmail.com i finalitzaran el 18 d’agost de 2019 a les 13 hores.
En el correu electrònic caldrà enviar adjunt el full d'inscripció de cada xaranga i el resguard
de la transferència realitzada en concepte d’inscripció. Tots els dubtes que pugueu tenir
respecte

a

aquest

acte

es

concursdexaranguesalcantera@gmail.com,

resoldran

en

l'adreça

de

correu

Instagram: @ajuntamentalcantera, Facebook:

Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer o presencialment a l'Ajuntament.
Amb la inscripció i la signatura de la sol·licitud, les xarangues accepten i es comprometen
fermament a complir totes les normes d'aquestes bases.
TERCERA. Cada xaranga estarà composta per un mínim de 8 i un màxim de 12 músics.

QUARTA. Podran participar un màxim de 6 xarangues en el concurs. A més, l'organització
estableix un número mínim de 4 xarangues perquè la competició puga realitzar-se.
CINQUENA. En concepte d'inscripció, cada xaranga haurà de realitzar una transferència de
50 euros, al número de compte ES91 3058 2165 85 2732000035 (Cajamar), indicant en el
concepte de la transferència “I Concurs de Xarangues d’Alcàntera de Xúquer” i el nom de la
xaranga. Aquesta fiança serà tornada a les xarangues participants que no resulten premiades
quan finalitze el concurs.
SISENA. Hi haurà premi per a les tres xarangues que obtinguen la puntuació més alta.
Primer Premi: 350 euros.
Segon Premi: 200 euros.
Tercer Premi: 150 euros.
SETENA. La duració de l'actuació de cada xaranga serà d'un mínim de 15 minuts i no podrà
excedir en cap cas els 20 minuts sobre l'escenari. Es penalitzarà tant per defecte com per excés
si la xaranga incompleix el temps d'actuació establert.
OCTAVA. Cada xaranga interpretarà com a xaranga obligada “Temerario” d’Itaca Band i
podran completar la seua actuació amb les xarangues “lliures” que desitgen.
NOVENA. L'organització designarà un jurat compost per 5 persones: autoritats relacionades
amb aquesta iniciativa i professionals dedicats al món de la música. La decisió del jurat serà
inapel·lable.
DÈCIMA. Cada membre del jurat qualificarà d'acord amb els següents criteris: Coreografia
(Fins a un màxim de 3 punts). Vestuari (Fins a un màxim de 3 punts). Interacció amb el públic
i animació (Fins a un màxim de 3 punts). Posada en escena (Fins a un màxim de 5 punts).
Qualitat sonora, afinació i interpretació (Fins a un màxim de 10 punts). La puntuació total serà
la suma de cadascun dels paràmetres avaluats.
ONZENA. Cap músic podrà participar en més d'una xaranga durant el concurs.
DOTZENA. La participació en el “I Concurs de Xarangues d’Alcàntera de Xúquer” suposa
l'acceptació d'aquestes bases, així com de les decisions adoptades per la comissió

organitzadora en la seua execució, desenvolupament i interpretació, de totes les qüestions no
previstes en aquestes.
TRETZENA. Les xarangues participants hauran d'estar a les 22.45 hores a l’Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer per assistir al sorteig de l'ordre d'actuació. A continuació es farà un
passa carrer pel poble que finalitzarà a la Plaça de la Constitució. A les 24.00 hores cadascuna
de les xarangues pujarà a l'escenari, on hauran de demostrar el seu talent davant un jurat, el
qual valorarà els punts comentats anteriorment: coreografia, vestuari, interacció amb el públic
i animació, posada en escena, qualitat sonora, afinació i interpretació.
CATORZENA. L'organització es reserva el dret de modificar alguna de les bases d'aquest
concurs per facilitar la seua realització.

