DELTACHAMBER
MUSIC FESTIVAL
Audició Programa Young Talent 2022

PROGRAMA YOUNG TALENT
Què és
El Programa Young Talent és una iniciativa de DeltaChamber Music Festival nascuda per
formar el talent jove del territori, promovent la formació dels músics que destaquen per la seva
excel·lència i impulsant-los professionalment. Una aposta cultural de màxima qualitat que
apropa la formació de música de cambra a tots els músics del nostre país i que compta amb
una clara vocació pedagògica, artística i multidisciplinària.
És per això que, enguany, i com a novetat, per arribar a més músics interessats en el
programa, es realitzarà una audició oberta per a la qual es comptarà amb la col·laboració dels
Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament de Cultura.
Aquest compromís del festival pel jove talent és una magnífica oportunitat perquè els músics
del país, en projecció, puguin intercanviar coneixements i experiències amb una generació de
professionals (els solistes del festival) que són professors catedràtics superiors d’universitats
i escoles superiors europees i/o membres i solistes d’orquestres internacionals del més alt
nivell.
En aquest sentit, el Programa Young Talent de DeltaChamber Music Festival compta amb la
voluntat innovadora del "learning by doing" tot complementant el treball que es desenvolupa
a les escoles, conservatoris i centres superiors, col·laborant activament en el
desenvolupament professional dels joves músics.
Els Young Talents seleccionats són convidats a participar durant l’edició del festival de l’any
següent, durant una setmana d’assajos intensius a les Terres de l’Ebre i participant en el
programa de concerts que es presenta a diferents indrets de les Terres de l’Ebre i que, a més,
acostuma a ser difós per Catalunya Música.
DeltaChamber Music Festival es fa càrrec de totes les despeses derivades de la participació
del jove músic seleccionat (pensió completa, allotjament i reemborsament de les despeses
de viatge).
El Programa Young Talent de DeltaChamber Music Festival és, així, una oportunitat única
perquè aquells músics joves i amb talent de Catalunya puguin ampliar la seva experiència i
professionalitat en un esdeveniment de renom internacional que ha aconseguit consolidar
l’oferta artística i cultural del territori.

AUDICIÓ
Quan i on
L’Audició Programa Young Talent 2022 serà presencial i tindrà lloc el 2 d’agost de 2021, a
partir de les 10 hores, en les instal·lacions de La Lira Ampostina (Amposta).
Serà una prova oberta al públic.

Requisits
●

Aquesta convocatòria s’adreça a totes aquelles persones que hagin nascut o visquin
a Catalunya, o que hi estiguin vinculades per motius d’estudis o de residència en
l’actualitat.

●

La convocatòria va dirigida a músics dels següents instruments: violí, viola, violoncel,
contrabaix, flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa, trombó, trompeta.

●

Haver finalitzat els estudis de grau professional o estar cursant estudis de grau
superior o de màster.

●

Tenir màxim 25 anys d'edat en el moment de fer la inscripció al programa.

Format
●

Cada músic haurà de preparar un moviment d’un concert d’estil clàssic i una peça o
un moviment d’una peça d’estil contrastant de lliure elecció (per exemple, un moviment
d’una peça romàntica, una peça contemporània, etc.).

●

En cas que l’aspirant ho sol·liciti, el festival li proporcionarà el pianista acompanyant.

Jurat
L’organització designarà un jurat integrat pels solistes de l’edició en curs de DeltaChamber
Music Festival.

Músics seleccionats
En cada convocatòria del Programa Young Talent hi haurà un màxim d’una plaça a atorgar.

El músic seleccionat en aquesta convocatòria formarà part de DeltaChamber Music Festival
2022, on:
●

Rebrà formació per part dels solistes del festival durant els assajos.

●

El programa no tindrà costos per al jove seleccionat, ja que DeltaChamber Music
Festival assumirà totes les despeses que es derivin de la seva participació:
allotjament, manutenció i reemborsament de les despeses de viatge.

●

Conviurà amb els solistes del festival durant tota la setmana, essent també part de
totes les activitats del festival com ara tallers especialitzats multidisciplinaris o nous
formats com els concerts individuals.

Consideracions
Si el nombre de persones inscrites és exponencial, hi haurà una preselecció de candidats
mitjançant el curriculum vitae.

Inscripcions
●

Per poder participar-hi, és imprescindible inscriure’s prèviament a través del formulari
disponible a deltachambermusicfestival.com.

●

Per completar la teva inscripció, una vegada hagis enviat el formulari, hauràs de fer
arribar a info@deltachambermusicfestival.com la següent informació:
○ Còpia del DNI i/o passaport
○ Una fotografia artística
○ Partitura en PDF (en el cas que necessitis que el festival et proporcioni pianista
acompanyant)

●

La data final per presentar la inscripció és el 5 de juliol de 2021, a les 15 hores.

●

Els candidats que hagin presentat la seva sol·licitud rebran una resposta del festival
abans del 15 de juliol de 2021.

Dubtes
Si
tens
alguna
pregunta
o
necessites
més
informació,
escriu-nos
info@deltachambermusicfestival.com i ens posarem en contacte al més aviat possible.

a

