
Convocatoria de selección de intérpretes noveis para o I ciclo

Podedes enviar as vosas propostas até o 30 de xuño do 2015.

Regulamento
A convocatoria está aberta a calquera tipo de formación até un máximo de catro músicos 
(cantantes ou intérpretes de calquera instrumento) Todos os compoñentes da formación teñen 
que ser maiores de 16 anos e menores de 30 (nados entre o 1 de xaneiro de 1986 e o 1 de xaneiro 
do 2000), e aló menos un deles ten que residir na Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal no período 
de duración do ciclo. 

A preselección farase por curriculum e os músicos preseleccionados farán unha audición no mes 
de xullo. As datas e horas comunicarase a través da páxina web e do facebook da Fundación 
Vicente Risco. 

Seleccionaranse un total de 10 formacións, cada unha delas dará 1 concerto de 45 minutos.

Os concertos de “Notas Musicais” 2016 terán lugar en sábado durante os meses de xaneiro a 
decembro na Fundación Vicente Risco de Allariz (Ourense) ás 20:30 horas, en orde que se 
coordinará coas formacións seleccionadas. 

A organización non aportará ningún tipo de sistema de son, amplificador nin instrumento, agás o 
piano no caso de que así se indique. 

A participación non dá dereito a percibir remuneración económica. 

No caso de necesitar aloxamento falar coa organización. 

Os participantes recibirán un documento acreditativo da súa participación no ciclo.

A participación implica a aceptación do presente regulamento.

Qué documentación hai que presentar?
• Curriculum do artista/formación e de cada un dos músicos que a compoñen
• Copia del DNI / NIE de cada un dos músicos 
• O repertorio que se interpretará, de 45 minutos, sen intermedio 
• Se son seleccionados no se poderá cambiar a formación.

A proposta será válida só si se presenta toda a documentación solicitada e farase unha audición 
cos intérpretes preseleccionados. 

Podedes presentar as vosas propostas até o martes 30 de xuño do 2015.

Cómo presentar a documentación?
Enviar PDF a: secretaria@fundacionvicenterisco.com

O resultado da selección publicarase durante o mes de agosto na páxina web
www.fundacionvicenterisco.com
e no facebook da Fundación Vicente Risco.

Para calquera aclaración e información complementaria, enviar un correo electrónico a
secretaria@fundacionvicenterisco.com
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Convocatória de seleção de intérpretes novéis (principiantes) para o I ciclo

A entrega das propostas termina a 30 de junho de 2015

Regulamento
A convocatória está aberta a qualquer tipo de formação, até um máximo de quatro músicos 
(cantores ou intérpretes de qualquer instrumento). Todos os componentes da formação têm de 
ser maiores de 16 anos e menores que trinta (nascidos entre 1 de janeiro de 1986 e 1 de janeiro 
de 2000), e pelo menos um deles tem de residir na Eurorregião Galiza – Norte de Portugal no 
período de duração do ciclo. 

A pré-seleção far-se-á pela análise do currículo e os músicos pré-selecionados farão uma audição 
no mês de julho. As datas e as horas comunicar-se-ão através da página web e do facebook da 
Fundação Vicente Risco. 

Selecionar-se-ão um total de 10 formações, cada uma delas dará um concerto de 45 minutos. 

Os concertos de “Notas Musicais” 2016 terão lugar nos sábados durante os meses de janeiro a 
dezembro na Fundação Vicente Risco de Alhariz (Ourense) às 20:30 horas, numa ordem a combi-
nar com as formações selecionadas.

A organização não aportará nenhum sistema de som, amplificador ou instrumento, apenas um 
piano no caso de ser necessário. 

A participação não dá direito a receber nenhuma remuneração económica.

No caso de haver necessidade de alojamento deve entrar em contacto com a organização.

Os participantes receberão um documento relativo à sua participação no ciclo. 

A participação implica a aceitação do presente regulamento.

Documentos a apresentar
• Currículo do artista/formação e também de cada músico que a compõe;

• Cópia do cartão de cidadão ou bilhete de identidade, de cada um dos músicos;

• O reportório que se interpretará, de 45 minutos, sem intervalo;

• Os selecionados não podem mudar a sua formação inicial;

A proposta será válida apenas se toda a documentação solicitada for entregue e far-se-á uma 
audição com os intérpretes pré-selecionados. 

As propostas podem ser entregues até o 30 de junho de 2015.

Os documentos devem ser enviados em PDF para a
secretaria@fundacionvicenterisco.com 

O resultado da seleção publicar-se-á durante o mês de agosto na página web
www.fundacionvicenterisco.com
e no facebook da Fundação Vicente Risco.

Para qualquer esclarecimento e informação complementar, enviar o pedido por correio eletrónico à
secretaria@fundacionvicenterisco.com
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