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El Sona 9 allarga la seva
convocatòria
Excepcionalment, dilluns 4 de juny es tancarà la 1a fase del concurs
Donat al gran nombre de propostes que s'han inscrit al concurs, la convocatòria restarà oberta fins
dilluns a les 11 h

Més de 190 grups ja s'han presentat a la 12a edició del Sona 9, la Plataforma de grups emergents
més important de Catalunya, que excepcionalment ampliará la convocatòria i restarà oberta fins
dilluns 4 de juny.
Durant la segona fase del concurs, del 4 al 15 de juny, i entre totes les propostes rebudes, el
jurat n'escollirà 18, que passaran a la tercera fase del Sona 9.
3a Fase del Sona 9
El jurat escollirà 6 dels 9 semifinalistes per tal de garantir una major equanimitat en la tria. Els 3
restants se seleccionaran mitjançant la votació del públic del 9 al 22 de juliol a través del web
www.sona9.cat. Si els vots del jurat coincideixen amb els del públic, es classificaran els següents
grups més votats.
Novetats 2012
Una de les novetats més importants d'aquest any per als 18 grups que accedeixin a la segona
fase del concurs serà la signatura d'un contracte de col·laboració i gestió entre el grup i el Sona 9.
Aquest contracte serà imprescindible per poder continuar al Sona 9. De tota manera, si el grup
queda eliminat a les següents fases del concurs aquest contracte quedarà rescindit.
Premis
Pel que fa als premis, es continuen mantenint tots: per al grup guanyador, la gravació i edició d'un
disc i la signatura d'un contracte discogràfic; per als segons classificats, la gravació i edició d'un CDEP, i la novetat és que enguany el premi Èxit, que s'atorga al tercer classificat, serà de 2.000
euros en material musical; un premi molt atractiu per al grup que quedi tercer i que vulgui
renovar els seus instruments.
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