L'associació Juvenil El Niu, organitza el 3r concurs de grups en valencià
del FestiNiu per promoure els grups joves de música en valencià.
Consulteu les bases del concurs.
Els grups participants han d'enviar el link del seu “myspace” o un mínim
de dos cançons a concurs@festiniu.com . En la primera fase, els grups
seran escoltats i visionats pels membres del jurat, els quals decidiran
quins 8 grups passen a la segona fase. En esta fase, els 8 grups actuaran
en dos concerts. Els 2 grups guanyadors (un per concert) disputaran una
final.
El grup guanyador actuarà al FESTINIU 16.

BASES DEL CONCURS
Hi pot participar qualsevol grup que resideixi en l'àmbit territorial del País
Valencià i que el 50% dels seus components siguen menors de 30 anys. Els
grups hauran de ser formacions que cantin els seus temes en valencià.

El concurs va adreçat a aquelles formacions musicals que s'emmarquin en el
pop-rock, música d’autor, folc i les seves variants, estils propers (rock'n'roll,
heavy, hardcore, trash, ska, reggae, electrònica) i derivats de la fusió i el
mestissatge musical.

Els participants en aquest concurs no poden tenir cap contracte discogràfic.
L'organització es reserva el dret de comprovar-ho. L'única excepció és la
d'aquells grups o formacions que hagen participat en algun disc recopilatori.
Per a la fase final, cada grup deurà de dispondre dels instruments musicals
necessaris per a les seues actuacions. L' organització es compromet a posar a
disposició dels grups un equip de só. La bateria i els amplificadors de guitarres i
baix els posaran els grups que actuen el mateix dia.
Els grups hauran d’enviar també:
La biografia del grup i les dades dels seus components junt a un telèfon de
contacte. Els grups que vulguin informació o aclarir qualsevol dubte podran
enviar un mail a la mateixa direcció.

DATA DE TANCAMENT
La data límit per enviar-ho tot plegat serà el 29/2/16

PROCÉS DE SELECCIÓ
1a FASE Els grups seran escoltats per tots els membres del jurat; els quals
decidiran quins 8 grups passen a la següent fase.

2a FASE Els 8 grups actuaran en dos concerts durant els mesos d’Abril (dia 30)
i Maig (dia 28) en una fase final on el vot serà per decisió del jurat. Cada grup
gaudirà de 60 minuts per exposar el seu talent. L'entrada al concert serà
gratuïta. A cada membre dels grups es donarà dos consumicions.
3ª FASE Final dels 2 grups guanyadors de cada concert (un per concert).
L'entrada al concert serà gratuita i cada grup gaudirà de 60 minuts per exposar
el seu talent.

EL JURAT El jurat qualificador està format per músics i responsables de
l'Associació El Niu. El jurat valorarà la qualitat musical, la diversitat, la innovació
i la originalitat.

PREMI El 1r classificat i guanyador del concurs actuarà al FestiNiu que
anualment organitza “L'associació Juvenil El Niu” junt a grups de reconegut
prestigi. L’actuació serà recompensada amb 300€. El guanyador serà notificat
telefònicament.
La participació en aquest concurs implica l' acceptació de la totalitat de les
bases. L’Organització podrà introduir, si ho creu necessari, les modificacions
que estime adequades per al bon funcionament del concurs. El premi podrà
quedar desert si l’organització ho veu necessari.

