Bases de la convocatòria
PARTICIPANTS
Poden participar en el projecte d’acompanyament artístic grups musicals o solistes residents a
Lleida o que hi tinguin alguna vinculació.
Tothom que s’hi vulgui inscriure ha de tenir entre 14 i 30 anys.
Els grups o solistes han de tenir un repertori complert de cançons pròpies. En cap cas
s’admetrà una proposta basada en versions d’altres. Cal que el projecte musical tingui una
base inicial sòlida, que es vulgui fer-lo créixer a tots els nivells i estar dotat de nocions musicals
tant teòriques com pràctiques.
No poden participar al projecte d’acompanyament artístic: els grups o solistes que ja hi hagin
participat en una edició anterior o que tinguin un contracte discogràfic vigent.
Un grup o solista pot presentar únicament una proposta.
INSCRIPCIÓ
La inscripció serà gratuïta.
Les persones participants hauran de presentar la següent documentació:
• Documentació que acrediti el vincle amb la ciutat de Lleida. Els grups ho hauran
d’acreditar per tots els seus integrants, mitjançant una fotocòpia del DNI, un volant
d’empadronament, un contracte de lloguer o una matricula en un centre educatiu de
la ciutat.
• Tres cançons pròpies en format .mp3.
• Autoritzacions paternes dels menors d’edat.
• Rider tècnic.
La inscripció s’ha de presentar abans del dia 11 de desembre de 2021 (inclòs).
La documentació s’haurà de presentar a través del formulari on-line allotjat en la pàgina:
https://forms.gle/rk6b37nREJDSjZc26.
PROCÉS DE SELECCIÓ
FASE SELECCIÓ: De totes les candidatures presentades a la convocatòria se seleccionarà un
màxim de 6 propostes artístiques que passaran a la fase final. Els criteris de selecció en
aquesta fase seran, entre d’altres, l’originalitat, la qualitat instrumental, la qualitat vocal, la
concordança de les propostes musicals amb l’estil practicat, la capacitat de creixement de la
proposta.
FASE FINAL: Totes les candidatures que hagin passat la fase selecció hauran de fer una audició
davant d’un jurat expert en una data per determinar del mes de gener del 2022. El jurat estarà
format per músics i professionals relacionats amb el sector musical local.

El jurat valorarà els següents ítems: capacitat de creixement del projecte, vinculació de l’artista
en el teixit musical lleidatà, disponibilitat horària, posada en escena, qualitat artística, qualitat
tècnica i originalitat.
El jurat triarà, com a màxim, tres de les propostes que es presentin. El jurat pot declarar
deserta l’edició del Buc-Lab. El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació
de la decisió del jurat.
El jurat es reserva el dret de que en cas que el grup o solista guanyador renunciés, aquest
recaigui sobre el següent grup o solista classificat a la fase final.
EL PROGRAMA INCLOU
Tutoria, acompanyament personal i assessorament musical per part del personal tècnic dels
bucs que s’encarregaran d’aportar experiència i consells a la proposta, a més d’acompanyarlos als assajos, gravació i/o preparació del directe.
De manera puntual comptarem amb els serveis tècnics d’agents externs als bucs i ampli
coneixement del sector.
Segons les prioritats establertes per l’artista, es confeccionarà un calendari de treball
consensuat amb els tècnics dels bucs, que pot incloure:
• Residència als nostres bucs d’assaig.
• Gravació d’un EP en el nostre estudi.
• Preparació del directe (stage a escenari).
• Formació en difusió, comunicació i management dins del sector.
• Actuacions a espais culturals de la ciutat.
La participació de les propostes escollides en el projecte finalitzarà el 31 de desembre de 2022.
ALTRES DISPOSICIONS
Es demanarà als grups i solistes participants que autoritzin l’organització a poder difondre i
comunicar a través de qualsevol mitjà (internet inclòs) les imatges fotogràfiques i
enregistraments de vídeo que es facin durant el desenvolupament de l’acompanyament
musical, així com de les cançons interpretades. L’objectiu principal d’aquesta difusió és la
promoció del projecte i dels grups i solistes participants, sempre sense finalitats comercials.
Els grups i solistes participants es comprometen que cap de les seves creacions serà contrària a
la normativa vigent en matèria legal, de propietat intel·lectual i de drets d’autor. L’organització
declina tota la responsabilitat en relació a qualsevol vulneració de les lleis en què puguin
incórrer les persones participants.
El material presentat a les inscripcions no es retornarà i romandrà en propietat de
l’organització.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases així com de les modificacions i
decisions que durant la celebració de la mostra l’organització pugui realitzar.
MÉS INFORMACIÓ:
BUCS D’ASSAIG EL MERCAT

Pl. Sant Jordi s/n, 25001, Lleida. (Antic mercat municipal de la Bordeta).
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 18.00 a 23.00 i dissabtes de 10.00 a 14.00 i
de 16.00 a 21.00
Tel: 973204593
A/e: bucsmusicals@paeria.cat // Web: http://lleidajove.paeria.cat/

