Concurs de Dj’s Junior Ciutat de Lleida 2019
Bases

Els participants hauran de tenir entre 16 i 18 anys. Les modalitats per punxar seran vinil, CD o
equipaments digitals (Serato, Traktor, etc.)
Els participants hauran de presentar la maqueta preferiblement en plataformes com
Soundcloud, Mixcloud o similars, encara que també es podrà presentar en format CD o
mitjançant enllaços a servidors de descàrrega.
La maqueta ha de tenir una durada mínima de 45 minuts i no superar els 60. Els estils musicals
acceptats seran nu disco, house, electro, deep house, tech-house, drum’n’ bass, trance, techno,
EDM i comercial. El format d’enregistrament de la sessió haurà de ser en mp3 i en cas de ser
lliurat en cd es pot gravar tant en format cd-audio com mp3.
Els cd s'enviaran a:
CONCURS DE DJ'S JUNIOR 2019
Lleida Jove – La Palma
C / La Palma 6-10 - 25002 - Lleida
o enviar els enllaços pertinents a ncierco@paeria.cat amb l’assumpte CONCURS DE DJ’S JUNIOR
2019.
Les maquetes hauran d'anar acompanyades del DNI (fotocòpia o escanejat), telèfon, email,
tracklist i bio.
La inscripció tindrà un cost de 10 euros que els participants hauran d'ingressar al número de
compte d'AM + de Caixa d’Enginyers ES04 3025 0020 1314 0001 0321. Aquests diners s'invertiran
en el concurs.
El termini per inscriure’s serà el dia 27 de desembre de 2019 a les 19.30h si ho feu de forma
presencial i a les 23:59h on-line.

Selecció de maquetes

De totes les maquetes rebudes se’n seleccionaran 3 que passaran directament a la final. El 7 de
gener es penjarà una llista dels seleccionats a lleidajove.paeria.cat i al facebook i Instagram
d'AM+.
L'organització es reserva el dret a seleccionar menys maquetes de les establertes en les bases
depenent de la qualitat dels treballs rebuts.

Fase final

Els 3 concursants actuaran el 28 de febrer a partir de les 17h hores al projecte Palma Beat a
Lleida Jove La Palma (C/La Palma, 6-10 de Lleida). Els participants hauran d'estar a la Palma a les
16:45h, moment en el qual es realitzarà el sorteig de l’ordre en el qual actuaran. Les sessions
tindran una durada de 50 minuts.

Premis

1r Premi: 50€ en material musical gentilesa d’Ilerna.

Jurat

El jurat estarà format per membres d'AM +, dj’s i tècnics de cultura i joventut de l'Ajuntament
de Lleida.
El jurat puntuarà dificultat tècnica, desenvolupament de la sessió, selecció musical i presència i
soltesa en cabina.
El veredicte del jurat de la final es farà el mateix dia al finalitzar les actuacions i després d’un
temps prudencial de deliberació.

Altres
L'organització podrà utilitzar les imatges que es facin durant el concurs per fer difusió en xarxes
socials i webs.
L'organització es reserva el dret a modificar les bases i condicions per motius externs. La
inscripció al concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases.

Més informació al telèfon 973 700 667.

