2n Concurs de Cantautors
amb la Veu Petita

CONVOCATÒRIA
L'Associació Petit Festival, en col∙laboració amb l'Ajuntament de Benicarló,
convoca el 2n Concurs de Cantautors amb la Veu Petita amb la finalitat de donar
visibilitat i fomentar la música en les llengües minoritzades i minoritàries
reconegudes o no per l'Estat espanyol.

BASES
Requisits dels participants
1. Aquest concurs està dirigit a les cantautores i cantautors de qualsevol
nacionalitat que utilitzen com a llengua principal en les seues composicions
qualsevol de les llengües minoritzades presents a l'Estat espanyol reconegudes en
la Carta Europea de les Llengües Minoritàries català, èuscar i gallec així com les
no reconegudes que també hi són presents asturlleonés, aragonés, occità.
Criteris objectius per a l'atorgament dels premis
2. Caldrà presentar la gravació en vídeo (mitjançant enllaç a Youtube) de dues
cançons cantades en qualsevol d'aquestes llengües i interpretades, com a màxim,
per dos músics. L´organització en penjarà només una de les dues en la pàgina
oficial de Facebook del Petit Festival una vegada comprovat que compleixen els
requisits d´aquestes bases. Ambdues cançons hauran de ser originals i pròpies.
Cada autora o autor haurà de ser propietari dels drets del text i de la música per a
evitar reclamacions de tercers. Les cançons no podran excedir 5 minuts. No
s'acceptaran versions d'altres grups o músics ni material comercialitzat. El jurat
valorarà les cançons tenint en compte tres criteris: text, música i interpretació i n
´atorgarà dos premis.

El Premi del Públic s´atorgarà a la cançó que més quantitat de “m´agrada”
assolisca en la pàgina oficial de Facebook del Petit Festival de Benicarló.

Premis
3. S'hi estableixen tres premis:
• 1r premi, 600 EUR.
• 2n premi, 500 EUR
• Premi del Públic, 300 EUR
Els tres cantautores o cantautors premiats es comprometen a actuar en el III Petit
Festival de Benicarló 2016, els dies 19 o 20 de maig de 2017. L'Associació Petit
Festival es farà càrrec d'una nit d'hotel per als guanyadors que ho necessiten.
Jurat
4. El jurat estarà format per músics, lingüistes i tècnics del sector musical, així com
per una representant de l´Ajuntament de Benicarló (l'alcaldessa o regidor/a en qui
hi delegue). Qualsevol hi podrà exercir la funció de secretari. La decisió del jurat
serà inapel∙lable i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo.
5. El jurat desestimarà qualsevol cançó la lletra de la qual siga ofensiva o manifeste
un menyspreu cap a les persones o els drets humans.
Drets d´imatge i protecció de dades personals
6. Les guanyadores o guanyadors autoritzen l'Associació Petit Festival a utilitzar
les cançons presentades amb finalitats de promoció durant els tres anys següents
al lliurament del premi.
7. Les guanyadores o guanyadors cedeixen els seus drets d'imatge durant
l'actuació en el Petit Festival de 2017 per a futures accions promocionals d'edicions
posteriors del concurs.
8. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, les dades dels participants s'utilitzaran
exclusivament per a la gestió del premi.

Presentació i identificació de les cançons
9. Per a presentar les cançons, caldrà enviar un correu a l'adreça electrònica de l
´Associació Petit Festival (concursveupetita@gmail.com) en què es faran constar
els enllaços de Youtube per a veure els vídeos i s'hi adjuntarà un document en
format PDF que haurà de contenir les dades següents:
• Nom i cognoms, document d'identitat, adreça postal, telèfon de contacte,
adreça electrònica i nota breu del currículum artístic.
• Lletra de la cançó. S'haurà de traduir al català o al castellà en cas que la
cançó no siga en català.
• Especificació dels instruments que es fan servir d'acompanyament.
10. El termini de presentació d'originals s'obri amb la publicació d'aquestes bases i
acaba el 8 d'abril de 2017. Es considerarà que els documents s'han rebut quan els
participants reben un mail de confirmació de la recepció per part de l'Associació
Petit Festival. No s'admetran obres amb data d'enviament posterior. El jurat
disposarà d´un mes a partir del tancament del termini de presentació dels treballs
per fer públic el veredicte.
11. Si hi ha incidències tècniques amb el suport informàtic, l'autor disposarà de 5
dies naturals per a enviar l'obra de nou, comptats a partir de la comunicació per
part de l'Associació Petit Festival i seguint els canals que s'indicaran a aquest
efecte.
12. La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació íntegra de les
bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

