Enderrock.cat | | Actualitzat el 27/06/2012 a les 06:59

Salitja busca una cançó
S'obre el període d'inscripcions per al 34è Concurs de Cançó de Salitja
Per 34è any consecutiu, Salitja organitza el Concurs de Cançó, una ocasió per a tots els grups,
cantautors o músics en general per mostrar les seves creacions. El concurs tindrà lloc el 15
d'agost, i aquest any el primer premi són tres dies de gravació a l'estudi JuglansMusic.

Ja està obert el període d'inscripcions al Concurs de Cançó de Salitja. Des de fa 34 anys el municipi
selvatà acull un dels concursos musicals més importants del nostre país, que ha servit de
plataforma per donar-se a conèixer a moltes formacions. Entre l'extens palmarès del premi hi
trobem noms com The Gruixut's, que es van imposar l'any 2007 amb el tema "Punt Diari"; el
cantautor Gonçal, guanyador amb la cançó "Sempre amunt", i el projecte terassenc Hemisferi
Centre, vencedors amb la cançó "Un lloc".
Els darrers guardonats del 2011 van ser Red Souls amb el tema "Parla o calla".
L'organització del concurs encoratja tots els músics i artistes que vulguin tirar endavant la seva
música a presentar-se omplint el formulari que trobaran al web abans del 30 de juny i a actuar el
proper 15 d'agost en el marc de la Festa Major de Salitja.
Entre els tres premis que enguany ofereix l'organització hi ha tres dies de gravació als estudis
JuglansMusic -una novetat d'aquesta edició per als que obtinguin el primer premi- i dues dotacions
econòmiques de 400 i 200 euros per al segon i tercer premis respectivament.
El concurs està obert a tota mena de propostes i estils, ja siguin cantautors com altres projectes
musicals amb banda de qualsevol gènere.
Els grups o artistes hauran de defensar les seves creacions en directe amb els instruments
necessaris, prescidint d'instruments seqüenciats o enregistrats prèviament.
Podeu consultar la resta de les bases a l'espai web del Concurs de Cançó de Salitja.
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