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Últim dia per inscriure't al Sona9 2019
El concurs d'enguany destina més diners a les gravacions, concerts i promoció
dels finalistes

Continua oberta, fins al diumenge 14 d'abril, la convocatòria per participar a la dinovena edició del
Sona9 al web www.sona9.cat (http://www.enderrock.cat/sona9) . El concurs s'adreça a nous
talents de la música en català i valora els artistes que encara no tenen una vinculació professional
amb el món musical. Enguany es repartiran més de 45.000 euros en premis per a la gravació,
producció i promoció de les cançons, a més d'una gira de concerts arreu de Catalunya.
El certamen, que sempre treballa per descobrir nous valors de l'escena, aposta per la formació i
creació com a altaveu dels nous artistes, pel que enguany s'ha incorporat novetats per ampliar la
formació i l'assessorament dels participants, amb sessions formatives i de projecció al panorama
musical. Durant tot el concurs els participants hauran de treballar de valent per arribar a la final,
que se celebrarà el dia 20 de novembre a la sala Luz de Gas.
Per arribar a la final, però, hauran de passar primer per unes proves que consistiran en uns
concerts preliminars que tindran lloc al mes de maig a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, i
posteriorment les eliminatòries de Palma i València amb els elegits de les dues regions. Al
setembre arribaran les semifinals, on els 12 classificats actuaran al festival Acústica de
Figueres, el Mercat de la Música Viva de Vic, les Festes de Santa Tecla a Tarragona i el BAM
Festival de les Festes de la Mercè a Barcelona, en els quals es realitzaran les proves especials.
Ja a la recta final, els cinc artistes escollits pel jurat, faran un concert acústic a les instal·lacions
d'iCat i gravaran un tema a Bucbonera Studios. D'aquí en sortiran els tres finalistes que actuaran
a la final a la sala Luz de Gas.
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Premis del Sona9
Premi Sona9 - Valorat en 30.000 ?
El premi consisteix en la gravació, producció i edició d'un disc en un estudi prodessional, així com
una gira de concerts per sales i festivals de Catalunya i una campanya publicitària en els mitjans
organitzadors.
Premi Joventut - Valorat en 3.000 ?
El segon premi consisteix en la gravació de quatre cançons en un estudi professional, la distribució
digital de l'EP i una gira de concerts per diferents festivals de Catalunya.
Premi Èxit - Valorat en 1.500 ?
El tercer premi consisteix en la gravació de dues cançons en un estudi professional i la distribució
digital del single.
Premi de Votació Popular - Valorat en 1.000 ?
El premi es votarà el mateix dia de la final, així que hi optaran els tres finalistes. El premi consisteix
en 1.000 ? en material musical.
Premi Cases de la Música - Valorat en 5.000 ?
S'atorga al grup o solista amb més projecció de futur seleccionat entre els 18 grups classificats de
la fase preliminar del Sona9. El premi consisteix en un programa de serveis musicals, el
seguiment de la carrera del grup o solista i un ajut en la creació.
Gravació 5 cançons finalistes - Valorat en 5.000 ?
Cadascun dels 5 artistes finalistes podrà enregistar una cançó a Bucbonera Estudios amb la direcció
de l'enginyer de so Tomàs Robisco i un productor professional. Les cançons seran cedides als
autors.
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