37 CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SANTS
COCENTAINA
L’Associació Certamen Coral Fira de Tots Sants organitza,
amb el patrocini de l’Ajuntament de Cocentaina, i d’altres
entitats públiques i privades, aquest esdeveniment que es
regirà per les següents,

BASES
DATA
1) El certamen tindrà lloc al Centre Cultural El Teular de
Cocentaina (Alacant), el dissabte dia 11 de novembre de
2017 a les 19 hores.
PARTICIPANTS
2) Podran prendre part en aquest concurs tant agrupacions
corals de veus mixtes com de veus iguals, amb un nombre
mínim de 16 components i màxim de 40.
3) Tots els cantors tindran una edat superior als 12 anys.
OBRES A INTERPRETAR
4) S’interpretarà un programa a
acompanyament instrumental, format
següents:

capella,
per les

sense
obres

 Obra obligada “FIRA DE FIRES”, fantasia coral per a cor
mixte amb música de José Vicente Asensi sobre un
poema de José Miguel López. Aquesta partitura haurà de
ser interpretada obligatòriament “A CAPELLA”.
•Programa lliure que, juntament amb l’obra obligada,
haurà de tindre una duració compresa entre 25 i 30
minuts (temps conjunt de permanència en l’escenari des
del moment en que es comença a interpretar la primera

partitura). S’admetrà la interpretació d’obres amb
acompanyament de piano si la partitura original ho
requereix. La utilització d’instruments addicionals
d’afinació indeterminada estarà sotmesa al dictamen
previ de la comissió tècnica.
A l’hora de la selecció dels cors concursants, el Comitè
Tècnic Musical del Certamen Coral Fira de Tots Sants
valorarà la qualitat i la coherència del programa presentat
pel cor. Es suggereix triar obres de caràcters i estils variats
i contrastats.
Tant els títols com els autors de les obres del programa
lliure, com també l’ordre d’execució, s’anotaran en el
butlletí d’inscripció adjunt i no s’admetrà cap modificació
posterior.
PREMIS
5) S’estableixen els premis següents:
•Primer premi: dotat amb 3.000 € i trofeu.
•Segon premi: dotat amb 1.800 € i trofeu.
•Tercer premi: dotat amb 1.200 € i trofeu.
•Premi del públic: dotat amb 600 € i concedit pel públic
assistent a la fase final, mitjançant votació secreta.
El cor guanyador del 37 Certamen Coral Fira de Tots Sants,
estarà obligat a participar en el V PREMI FIRACOR que es
celebrarà a Cocentaina, segons detall desenvolupat en el
punt 13 de les presents bases.
AJUDES DE L’ORGANITZACIÓ
6) Com ajuda general a la participació
s’abonaran els imports següents:

dels

cors,

•Per desplaçament: la quantitat d’1 € per quilòmetre
recorregut des de la ciutat d’origen o punt d’entrada a la
Península fins a Cocentaina, anada i tornada, sense límit
de quilometratge i amb un mínim de 300 €.
•L’organització
posa
a
disposició
dels
coralistes
participants la possibilitat d’utilitzar l’alberg municipal de
forma totalment gratuïta (segons disponibilitat). Cada
entitat haurà d’aportar la roba de llit i de bany a utilitzar.
•L’organització també ha previst la celebració d’un sopar,
que es celebrarà després de l’entrega de premis en un
restaurant de Cocentaina.
INSCRIPCIONS
7) El termini d’inscripció per poder participar en el
certamen quedarà obert des de la data de publicació de les
presents bases a la pàgina web del Certamen Coral Fira de
Tots Sants fins a les zero hores del dia 1 de juny de 2017.
S’ha d’aportar la documentació següent:
•Documentació que haurà de ser remesa per correu
certificat a:
CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SANTS
Apartat de correus, 47
03820 COCENTAINA (Alacant)
-

Un DVD amb la gravació d’una actuació a capella
realitzada dins dels anys 2016-2017 amb un mínim
de 10 minuts de duració.

-

Butlletí d’inscripció emplenat (es pot descarregar
PDF en:
http://www.certamencoralfiratotssants.com)

 Documentació que haurà de ser remesa a l'adreça de
correu electrònic:

info@certamencoralfiratotssants.com
-

Enllaç (http://....) de l'enregistrament en vídeo
d'una actuació a capella realitzada dins dels anys
2016-2017 amb un mínim de 10 minuts de durada.
Pot utilitzar-se youtube, vimeo o qualsevol altre
servei d'allotjament de vídeos.
- PDF de cada partitura a interpretar. Historial breu de
l'agrupació, currículum breu del director i una
fotografia recent del cor de suficient qualitat tècnica
en format jpg per a la seua publicació.
- PDF de la targeta CIF.
- Butlletí d’inscripció emplenat.

8) Entre totes les agrupacions corals que hagen sol·licitat la
seua inscripció, un comitè tècnic designat per l'organització
seleccionarà com a màxim cinc cors, d'entre els quals
eixiran els tres que participaran en la fase final del
certamen d'acord amb el procés següent:
 Es penjarà en la pàgina web del certamen el vídeo que
cada cor seleccionat ens hagen fet arribar.
 Des del 12 fins el 19 de juny
els vídeos estaran
disponibles perquè els visitants a la web:
www.certamencoralfiradetotssants.com
Voten pel cor que més els agrade.
 A partir del 20 de juny, el cor que més vots haja rebut
passarà directament a la final junt amb els altres dos
participants que el comitè tècnic determinen tenint en
compte el palmarès, el repertori triat i la gravació de DVD
enviada. L’ordre d’actuació dels participants s’establirà
mitjançant sorteig, el resultat es comunicarà per escrit a
les entitats interessades.
9) L’organització comunicarà abans del dia 15 de juny de
2017 la selecció de les tres corals participants. Aquestes

entitats hauran d’efectuar, en el termini de 15 dies
naturals, un dipòsit en concepte de fiança de 200 €,
mitjançant transferència al compte corrent obert al Banc
SabadellCAM número ES76 0081-1111-21-0001028108.
Aquest import els serà reemborsat una vegada finalitzat el
certamen.
JURAT I VEREDICTE
10) L’organització designarà els membres del jurat entre
personalitats rellevants en l'àmbit de la música coral. La
seua puntuació en el veredicte versarà sobre la valoració
dels aspectes següents:
•Valoració del programa presentat. S’avaluarà la qualitat i
la dificultat de les obres, la coherència del repertori i
l’ordre d’execució triat. Aquest aspecte tindrà una
ponderació del 20% sobre el total de la puntuació a
atorgar.
•Riquesa expressiva i tímbrica de les interpretacions.
•Respecte a la formulació musical.
11) La decisió del jurat es farà pública en el moment de la
finalització del certamen i serà inapel·lable. Els premis són
indivisibles i algun o alguns es poden declarar deserts.
12) La puntuació obtinguda per cada coral participant serà
comunicada a aquelles que ho sol·liciten per escrit.
V PREMI FIRACOR
13) L’agrupació coral guanyadora del primer premi quedarà
obligada a participar en l’edició quadriennal del Certamen
Coral Fira de Tots Sants, denominada PREMI FIRACOR, el
qual es regirà per les mateixes bases de la present edició,
excepte en les particularitats següents:
•Els tres cors guanyadors del primer premi en els
certàmens corals Fira de Tots Sants dels anys 2017, 2018

i 2019, participaran en el V PREMI FIRACOR, que tindrà
lloc a Cocentaina el segon dissabte de novembre de
2020.
•La seua participació resulta obligatòria, excepte per raons
de causa major. En aquest cas, l’esmenta’t cor, seria
substituït pel que determine l'organització d'entre tots els
cors participants de les tres edicions anteriors.
•Per a garantir la participació en el PREMI FIRACOR, els
cors guanyadors de cada certamen dipositaran una fiança
de 600 € que els serà reintegrada una vegada conclosa
l’edició especial quadriennal. Aquesta quantitat podrà ser
deduïda per part de l’organització de l’import a rebre com
a guanyadors del primer premi de cadascun dels
certàmens.
•El V PREMI FIRACOR està dotat amb un únic premi de
6.000 €.
•Els cors participants interpretaran un programa a capella
sense cap acompanyament instrumental, format per les
següents obres:
 L’obra obligada de l’edició en la que va estar
guanyador el cor finalista.
 Programa lliure que, juntament amb l’obra obligada,
haurà de tenir una duració compresa entre 25 i 30
minuts (temps conjunt de permanència en l’escenari
des del moment en que es comença a interpretar la
primera partitura).
L'organització del Certamen es reserva el dret a anul·lar
la convocatòria extraordinària del V PREMI FIRACOR si
el necessari suport econòmic per a la seua realització
pateix notables retallades. En aquest cas, les fiances
retingudes serien retornades als cors prèviament
seleccionats per a aquest concurs.
DISPOSICIONS FINALS

14) És indispensable omplir de manera adequada i clara
tots i cadascun dels apartats del butlletí d’inscripció,
prestant especial atenció a les persones, telèfons, correu
electrònic i adreces de contacte.
15) L’organització es reserva el dret de l’edició en vídeo o
discogràfica de les actuacions del certamen. Les entitats
participants no poden reclamar per això cap dret
d’interpretació o imatge.
16) Totes les quantitats descrites en les present bases
s’entenen íntegres i abans d’aplicar la legislació fiscal, per
la qual cosa l’import líquid resultant dependrà de la
normativa vigent en cada moment.
17) La sol·licitud i la participació en el Certamen Coral Fira
de Tots Sants i en el PREMI FIRACOR impliquen l’acceptació
plena de les presents bases.
18) L’única interpretació vàlida d’aquestes bases correspon
a l’organització, que es reserva el dret de la seua
modificació i ampliació si fóra necessari.
19) Per a qualsevol aclariment poden posar-se en contacte
amb l’organització:
Raúl Belda Jover
Coordinador del CCFTS
Tlf.: 646906148 (horari d'atenció de 13 a 14 h. dies
laborables)
E-mail: info@certamencoralfiradetotssants.com

