5è

CONCURS
INTERNACIONAL
DE SAXOFON
D’ANDORRA
L’Associació de Saxofonistes d’Andorra, organitzadora de l’ANDORRA SAX FEST’18, convoca
el V CONCURS INTERNACIONAL DE SAXÒFON D’ANDORRA, que tindrà lloc a Andorra la Vella
del 25 al 30 de març de 2018, segons les presents

BASES

El Concurs està obert a tots els saxofonistes de qualsevol nacionalitat nascuts després del 25
de Març de 1988.
La sol·licitud d’inscripció es farà mitjançant el formulari de la pàgina web oficial del concurs
(www.andorrasaxfest.com) i caldrà adjuntar els següents documents:
a) Fotocòpia del passaport o carnet oficial d’identitat.
b) Breu biografia i currículum artístic.
c) Foto recent.
d) En cas de menors d’edat, autorització signada pels pares o tutors legals
S’acceptarà un màxim de 80 concursants. Les inscripcions seran acceptades per ordre de
pagament fins el 1 de març del 2018. Un cop realitzat el pagament, no es retornarà l’import
abonat, l’anul·lació i la demanda de devolució dels imports pagats per motius extraordinaris,
serà valorada per la comissió organitzadora. El llistat d’admesos serà publicat a la web oficial
el 10 de març del 2018.
L’enviament del formulari d’inscripció implica l’acceptació incondicional de les presents bases.

La formalització de la inscripció es podrà fer el 24 de març 2018 de 18h a 20h15 al Centre Cultural La Llacuna d’Andorra la Vella. La presentació oficial i el sorteig d’ordre d’actuació tindrà
lloc el dia 24 de març del 2018 a les 20h30 al Centre Cultural La Llacuna d’Andorra la Vella. Els
concursants hauran de ser presents per a rebre els seus horaris d’actuació i la seva absència
s’entendrà com una retirada de concurs.
El concurs consistirà en les següents fases:
1ª FASE
Es durà a terme el 25 i 26 de març de 2018 a partir de les 9h30 al Cultural La Llacuna d’Andorra la Vella. Els aspirants es presentaran a l’organització al lloc del concurs 20 minuts abans
de la seva actuació.
L’absència de l’aspirant a l’hora assignadad’actuació es considerarà una retirada de concurs.
En aquesta fase cada aspirant interpretarà dues obres obligades. La durada màxima d'aquesta prova per cada aspirant serà de 10 minuts, moment en el qual el jurat donarà per finalitzada la prova i donarà pas al següent aspirant.
Un màxim de 15 aspirants passaran a la 2ª Fase.
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Obres Obligades:
Fantaisie Impromptu.......................................................André JOLIVET, ed. Leduc
(sense assaig de piano previ)
Folies d'Espagne.............................................................................Marin MARAIS
Saxo solo, instrumentació i transposició lliure, variacions a escollir pel concursant fins
a 5 minuts. Edició recomanada:
https://www.baerenreiter.com/en/shop/product/details/BA3311/
2a FASE
Es durà a terme el 28 de març 2018 a partir de les 9h30 al Centre de Congressos d’Andorra la
Vella. Els aspirants es presentaran a l’organització al lloc del concurs 20 minuts abans de la seva
actuació.

L’absència de l’aspirant a l’hora assignadad’actuació es considerarà una retirada de concurs.
En aquesta fase cada aspirant interpretarà una obra obligada més una obra per a saxòfon sol a
escollir pel concursant. La durada màxima d'aquesta prova per cada aspirant serà de 20 minuts,
moment en el qual el jurat donarà per finalitzada la prova i donarà pas al següent aspirant.
Fantasiestücke, Op. 73. 1r i 3r moviments.........................................Robert SCHUMANN
I. Zard und mit Ausdruck & III. Rasch und mit Feuer
Tonalitat original, arrenjament lliure
Obra solo original per a qualsevol membre de la família del saxòfon a escollir pel concur s a n t .
L'obra ha d'estar publicada i no s'acceptaran transcripcions a no ser que estigui feta pel compositor
i estigui publicada. S'han de presentar còpies pels membres del jurat. Es recomana que l'obra duri
menys de 10 minuts. L'obra pot durar mes de 10 minuts però el tribunal es reserva el dret de parar
l'interpretació un cop es superin els 10 minuts
Un màxim de 6 participants passaran a la Fase Final.
FASE FINAL
La Fase final es durà a terme el 30 de març 2018 a partir de les 16.00h al Centre de Congressos
del Comú d’Andorra la Vella.Els participants es presentaran a l’organització al lloc del concurs 20
minuts abans de la seva actuació.
Els 6 aspirants que superin la 2ª fase, interpretaran:
Balladefor alto saxophone, strings, piano & percussion...............................Frank MARTIN
L’absència de l’aspirant a l’hora assignada d’actuació es considerarà una retirada de concurs.
Les decisions del Jurat són inapel·lables i s’anunciaran al final de cada fase.
Totes les proves del concurs seran obertes al públic.
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El jurat del Concurs estarà format per Vincent DAVID, Nacho GASCÓN, Christophe GRÈZES,
Mariano GARCÍA, Nikita ZIMIN.
El jurat, abans de començar la seva actuació, examinarà les circumstàncies d’abstenció per incompatibilitat, i en cas que hi hagi un candidat que sigui alumne en l’actualitat d’un dels membres del
jurat, aquest membre del jurat s’abstindrà de puntuar-lo.
La deliberació del jurat tindrà lloc després de cada fase. Les decisions del Jurat són inapel·lables
i s’anunciaran al final de cada fase.
Els aspirants eliminats en cada fase tindran l’ocasió de comentar els seus resultats amb els membres del jurat.
El jurat es reserva el dret de no concedir cap/algun premi.

4. ACOMPANYAMENTS DE PIANO
Per a la 1a Fase, l’organització del concurs proporcionarà un pianista, qui acompanyarà als candidats a la prova sense assaig previ.
Es recomana als aspirants que portin els seus pianistes acompanyants per a la prova de la 2a Fase.
Si això no fóra possible, l’organització del concurs proporcionarà un pianista als candidats que ho
sol·licitin. A un preu de 25€ (30 minuts per assaig), amb un màxim de 2 assaigs per concursant.
La sol·licitud d’assaig del pianista acompanyant, la podran fer aquells participants que hagin superat la 1a Fase. Els assaigs s'organitzaran degudament al finalitzar la 1ª FASE i es programaran pel
27 de març del 2018 entre les 9.00h i les 20.00h.

5. AULES D’ASSAIG
L’organització posarà aules d’assaig a disposició dels participants a l’ANDORRA SAX FEST’18 i, en
especial, als participants del V CONCURS INTERNACIONAL DE SAXÒFON D’ANDORRA.
Les aules d’assaig seran distribuides amb temps limitat i amb demanda previa.

6. PREMIS
S’atorgaran els següents premis:
- Primer premi: Saxòfon alt SELMER PARIS Serie III Jubilé, ofert per SELMER PARIS.
Recital de saxòfon a l'ANDORRA SAX FEST'19
- Segon premi: Saxòfon alt SELES Axos by SELMER PARIS, ofert per MAFER MÚSICA.
Recital de saxòfon durant el cicle de concerts Musiques del Món d'Escaldes-Engordany (Andorra),
juliol/agost 2019
- Tercer premi: 1000 € en productes SELMER i VANDOREN del catàleg de MAFER MUSICA.
- Quart premi: 200 € en productes BG FRANCK BICHON del catàleg de MUSICAL ANDORRÀ.
- Cinquè premi: 200 € en productes BG FRANCK BICHON del catàleg de MUSICAL ANDORRÀ.
- Sisè premi: 200 € en productes BG FRANCK BICHON del catàleg de MUSICAL ANDORRÀ.
El primer premi i segon premi no poden ser dividits i seran lliurats a un únic concursant. Per la
resta de premis, en cas d'empat, els premis seran compartits.
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7. PARTITURES
És d’obligat compliment utilitzar partitures originals.

Inscripció al Concurs: 90€
El pagament de les inscripcions s'haurà de fer a través de la pàgina web.
(www.andorrasaxfest.com)

Les despeses de desplaçament i allotjament de l'aspirant aniran al seu càrrec, així com les del seu
pianista acompanyant.
L'organització proporcionarà un llistat d'hotels.

En enviar el formulari d'inscripció l'aspirant autoritza a l'organització a utilitzar el seu nom, detalls
biogràfics i imatge en relació al concurs.
L'ANDORRA SAX FEST, en tant que organitzador del concurs, és el propietari exclusiu de tota la
propietat intel·lectual que resulti i estigui relacionada amb el concurs. Això inclou però no està
limitat a tots els drets de qualsevol gravació, fotografia, vídeo i/o transmissió/emissió (en directe,
diferida o futura), en tots el formats actuals i/o futurs, en àmbit nacional i internacional, de totes
les fases i actuacions. Els aspirants no tindran dret a cap compensació.
Les actuacions de les tres fases seran emeses en STREAMING a traves de la pàgina web oficial
http://www.andorrasaxfest.com

L'organització no serà responsable de cap accident que pugui patir l'aspirant a ran de la seva participació al concurs, ni de les pèrdues o danys materials del seu instrument o efectes personals.
Es recomana disposar d'assegurança mèdica i de viatge.

Les decisions de l'organització per a totes les qüestions no incloses en aquestes bases seran definitives.
En cas d'apel·lació, les comunicacions hauran de ser escrites en català, castellà, francès o anglès.
Les lleis aplicables al concurs i tots els drets contractuals i d'altra mena que d'ell resultin seran les
lleis d'Andorra.
Per a més informació, contacteu l'organització a contact@andorrasaxfest.com
Nota: L’organització del Festival Andorra Sax Fest es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol
moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació, actualització o cancel·lació dels
actes i events programats i anunciats en qualsevol medi de difusió.

