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Comença el 13è Concurs Sons de la
Mediterrània
El certamen és obert als artistes en l'àmbit del folk i la música d'arrel | Es poden
presentar cançons fins al 12 de juliol

El Grup Enderrock i el Centre Artesà Tradicionàrius, amb la col·laboració de la Fira Mediterrània de
Manresa, convoquen la tretzena edició del Concurs Sons de la Mediterrània. El certamen és obert
als grups o solistes emergents que presentin propostes musicals emmarcades en l'àmbit del folk i
la música d'arrel.
La recepció de propostes per a la XIII edició del Concurs Sons de la Mediterrània de músiques
d'arrel serà oberta fins al 12 de juliol. El Concurs Sons destinarà una dotació de 10.000 euros en
premis per a la gravació d'un disc, una gira de cinc concerts i una campanya de promoció per al
guanyador.
El certamen va dirigit a tots els grups o solistes que presentin un mínim de quatre peces folk,
originals o versions en català i instrumentals. La informació amb les bases completes i el registre
estan disponibles al web www.concurssons.cat.
Com a criteri de selecció es prioritzaran les propostes d'artistes emergents que afavoreixin la
renovació de les músiques d'arrel inspirades en la Mediterrània, a més de la projecció i el
recorregut potencial de cada proposta. També es valorarà especialment el repertori en català. No
hi poden participar grups o solistes que tinguin un contracte discogràfic vigent.
La final està prevista a la Fira Mediterrània de Manresa, del 15 al 18 d'octubre, tot i que els
https://www.enderrock.cat/noticia/21217/comenca-13e-concurs-sons-mediterrania
Pagina 1 de 3

organitzadors es reserven el dret a modificar les bases en funció de l'evolució de la pandèmia
causada per la covid-19. El jurat estarà integrat per membres del web Sons de la Mediterrània, el
Centre Artesà Tradicionàrius, la Fira Mediterrània, el festival Música a la Vila del Vendrell, el
programa Mans de Catalunya Ràdio i el festival FIMPT de Vilanova i la Geltrú.
LES FASES DEL CONCURS
1. Recepció de propostes
Tots els artistes inscrits tindran l'oportunitat de realitzar una sessió formativa de producció per
treballar amb un especialista designat per l'organització la implantació a l'escenari i la presentació en
directe i la relació amb els mitjans i la indústria.
Les propostes rebudes seran valorades pel jurat, format per:
? Un membre del web Sons de la Mediterrània
? Un membre de la Fira Mediterrània de Manresa
? Un membre del Centre Artesà Tradicionàrius
? Un membre del programa Mans de Catalunya Ràdio
? Un membre del Festival Música a la Vila del Vendrell
? Un membre del FIMPT de Vilanova i la Geltrú
2. Fase final
La final en directe tindrà lloc a la 23a Fira Mediterrània de Manresa, previsiblement el dijous 15
d'octubre del 2020. Les formacions participants a la final apareixeran al catàleg professional,
programa i web de la fira. El resultat de les diferents fases del concurs serà publicat al web Sons
de la Mediterrània i es comunicarà a través de les entitats i mitjans col·laboradors. El veredicte final
del jurat serà anunciat durant la Fira Mediterrània de Manresa 2020.
PREMIS
El grup guanyador obtindrà:
? Gravació d'un disc en un estudi professional determinat amb l'organització i amb l'assistència d'un
productor.
? Campanya de publicitat de 3.000 euros a la revista Enderrock i el web Sons de la Mediterrània.
Contractació a:
? Festival Tradicionàrius 2021
? Fira Mediterrània de Manresa 2021
? Circuit Folc 2021
? Festival FIMPT de Vilanova i la Geltrú 2021
Contractació o ajut econòmic a:
? Festival Música a la Vila del Vendrell 2021 o ajut a la producció
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La plataforma de micromecenatge Verkami oferirà als 4 finalistes una campanya especial:
? Descompte del 100% sobre els serveis de Verkami.
? Assessorament personalitzat.
? Comunicació dedicada a la campanya en tots els canals de difusió de Verkami.
? Presència al canal de Verkami del Concurs Sons.
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