CONVOCATÒRIA INTERNACIONAL PER A LA RECEPCIÓ DE
PROPOSTES MUSICALS PER A LA PROGRAMACIÓ DEL
FESTIVAL JORDI SAVALL 2022
TERMINI:
Del 10 de març al 3 d'abril del 2022.
El dia 20 d'abril es farà pública la resolució de la convocatòria coincidint amb la Roda
de Premsa del Festival Jordi Savall i s’enviarà un correu electrònic en resposta a totes
les propostes rebudes.
INTRODUCCIÓ:
El Festival Jordi Savall vol ser un espai de promoció i difusió de la Música antiga tot
donant suport i col·laborant amb projectes musicals emergents i liderats per joves
músics. A partir del 2022, el Festival acull a la seva programació propostes musicals
joves i obre una convocatòria per a escollir una formació musical que formi part de la
programació en un dels principals escenaris del Festival Jordi Savall. La selecció de la
proposta musical escollida serà duta a terme per un consell artístic format per
persones vinculades a la música antiga, a l'humanisme i al Festival.
PARTICIPACIÓ:
1. Les propostes musicals han d'estar liderades per músics de fins a 39 anys.
2. Aquesta convocatòria és oberta a músics i conjunts musicals amb un projecte artístic
sòlid i de qualitat.
3. Els conjunts i les propostes musicals han d'estar especialitzats en la interpretació a
partir de criteris historicistes.

CRITERIS DE SELECCIÓ:
Les propostes seran seleccionades seguint els criteris següents:
a) L'experiència i la trajectòria del conjunt musical i dels seus integrants
b) La qualitat i el grau d’interès de les propostes musicals
c) El grau d'originalitat i innovació de les propostes presentades
d) L'adequació de les propostes a criteris d'interpretació informats històricament
Es valorarà de manera particular:
a) Els programes amb músiques medievals i del Renaixement
b) Les propostes que plantegin la recuperació i promoció de patrimoni musical inèdit o
desconegut; o la interpretació del patrimoni musical ibèric
c) Projectes que plantegin una vinculació amb la ciutat de Montblanc (Catalunya) o la
Ruta del Cister

MATERIAL QUE CAL PRESENTAR:
a) Emplenar el formulari d'inscripció
b) Un breu dossier i explicació del projecte
c) Biografia o trajectòria del conjunt musical i dels intèrprets
d) Material audiovisual o material sonor

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Les sol·licituds es podran presentar fins el 7 d'abril de 2022 emplenant el formulari que
podeu trobar a l'enllaç i adjuntant la informació sol·licitada.

CONDICIONS:
La formació musical seleccionada serà programada al Festival Jordi Savall 2022 en un
dels escenaris principals.
La formació musical rebrà una aportació única de 5.000€ en concepte de contracte
artístic i que inclourà totes les despeses derivades (transport, dietes i allotjament).
La proposta seleccionada serà visibilitzada a través de la comunicació del Festival Jordi
Savall.

