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V CONCURS NACIONAL 
D’INTERPRETACIÓ PER 
A JÓVENS ORGANISTES



Participants: Podran participar en el concurs tots els 
joves organistes de nacionalitat espanyola i residents a 
Espanya, menors de 32 anys o que els hagen complit en 
l’any 2018.

Nota: Les despeses d’estada i desplaçament dels fi-
nalistes del concurs seran a càrrec de l’Organització.

Fases del concurs: La primera fase consistirà en la 
recepció i selecció de gravacions originals dels concur-
sants en àudio d’una peça de lliure elecció de ± 5 minuts 
de durada.

D’aquesta selecció, n’eixiran 4 finalistes que partici-
paran en la fase final del concurs i que consistirà en la in-
terpretació en l’orgue de la basílica de Sant Jaume d’Al-
gemesí de dues peces: una d’obligatòria: Gallardes V, de 
huité to. (Iohannis Cabanilles, Opera Omnia Vol. II, Edició 
d’Higini Anglès, Institut d’Estudis Catalans: Biblioteca de 
Catalunya); i una altra de lliure elecció del concursant 
finalista (± 10 minuts).

Inscripció:
Les persones que desitgen participar-hi hauran de 

presentar telemàticament la documentació següent:
• Còpia escanejada del document nacional d’identitat 

complet
• Currículum (pdf)
• Àudio (mp3)

Els documents anteriors es presentaran en el registre 
telemàtic que l’Ajuntament d’Algemesí habilitarà en la 
pàgina web: premiorgue.algemesi.net

El termini de presentació de la documentació fina-
litzarà el divendres 9 de març de 2018 a les 12.00 h.

Selecció de finalistes: Del 10 al 20 de març de 2018.

Dates del concurs: La fase final del concurs es durà a 
terme els dies 13 i 14 d’abril de 2018.

PREMIS
- Primer Premi: 1.000 €, diploma i la realització d’un 

concert amb   l’Orquestra Simfònica de la Ribera en la 
data que s’acorde amb l’Organització.

- Segon Premi: 500 € i diploma acreditatiu
- Tercer Premi: 300 € i diploma acreditatiu
- Quart Premi: 200 € i diploma acreditatiu

AUTORITZACIONS I DRETS
Els concursants que participen en el concurs han de co-

néixer els drets i les autoritzacions que han de prestar a 
l’Organització.

- Els concursants seleccionats autoritzen a l’Organització 
l’ús d’imatges i àudio captats en actes propis del concurs.

- Els drets de propietat intel·lectual que deriven dels 
enregistraments d’imatge i so, en aquests actes, correspon-
dran, en exclusiva, a l’Organització del premi, sent aquesta 
l’única legitimada per autoritzar la cessió d’aquests drets.

- Els concursants guanyadors d’edicions anteriors no po-
dran presentar-se a aquesta edició.

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb el que estableixen els articles 5.1 i 6 de 

la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les 
dades facilitades de forma voluntària s’incorporaran a un 
fitxer del qual és titular i responsable l’Organització del 
premi.
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