CONCURS JOVE DE DJ’S
FESTA N-340
BASES
El concurs va dirigit a joves dj’s amateurs d’entre 16 a 29 anys. L’objectiu és potenciar
la música i els joves creadors locals.
Inscripcions
•

Els participants hauran de presentar una maqueta en format CD o mitjançant
enllaços a servidors de descàrrega, amb un mínim de 30 minuts de durada de
música nu disco, house, electro, tech-house, drum’n’bass i techno.

•

Els cd’s s’enviaran a:
o
o
o
o

Dept. De Joventut
C/ de la Industria s/n (xamfrà amb c/ Aureli Marià Escarré)
43300 Mont-roig del Camp
Tarragona

•

O bé caldrà enviar els enllaços de descàrrega a joventut@mont-roig.com amb
l’assumpte CONCURS JOVE DE DJ’S N-340.

•

Les maquetes hauran d’anar acompanyades del DNI (fotocòpia o escanejat),
telèfon, track list i equip en què es realitzarà la sessió (vinils, CD’s,
controladors...), tant el que portarà cada participant com el que necessitaria
que aportés l’organització. L’organització informarà de la disponibilitat del
material requerit de l’actuació al set de Dj amb antelació. Es pot donar el cas
de no disposar de tot el material requerit.

•

La inscripció és gratuïta.

•

Un vegada penjada la sessió a internet, heu d’enviar un correu a
joventut@mont-roig.com amb totes les vostres dades i la referència del link.

•

El termini d’inscripció finalitza el 18 de juliol de 2016 a les 20h.

Selecció
•

De totes les maquetes rebudes, el jurat seleccionarà 4 Dj’s i 2 Dj’s de reserva.

•

Només entraran en el procés de selecció aquelles maquetes que hagin fet la
inscripció correctament i dins del termini indicat.

•

El 21 de juliol es penjarà una llista dels 4 seleccionats a www.mont-roig.com i al
Facebook de Casal jove K1 i K2.

•

Els 4 Dj’s seleccionats passaran a la final i actuaran en sessions de 45 minuts, el
23 de juliol de 14 h a 17 h.

•

El jurat es reserva el dret a seleccionar menys de 4 maquetes depenent de la
qualitat dels treballs rebuts.

•

Tindran preferència els joves empadronats al municipi sempre i quan el jurat ho
consideri oportú.

Premi
•

Hi haurà un únic premi valorat en 300 € per al guanyador. El val es podrà
bescanviar amb productes d’establiments del municipi.

Jurat
•

El jurat estarà format per membres del departament de festes, de joventut i Dj’s
professionals.

•

El jurat puntuarà la dificultat tècnica, el desenvolupament de la sessió i la
selecció musical.

•

El veredicte es farà públic el dimarts 26 de juliol, a través del web de
l’Ajuntament www.mont-roig.cat i el Facebook del Casal jove K1 i K2.

Altres
•

L’organització podrà utilitzar les imatges que es facin durant el concurs per fer
difusió en xarxes socials i webs.

•

Es reserva el dret a modificar les bases i condicions per motius externs.

•

La inscripció als concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

