MOU-TE TARDOR 4a Edició
www.myspace.com/moutesantcugat
Cugat.cat i l’Ajuntament de Sant Cugat convoquen la quarta edició del Mou-te Tardor: un cicle de
5 concerts, amb actuacions de músics santcugatencs i santcugatenques on:

ü El 80% dels concerts seran de grups amb components santcugatencs conservant així la
seva aposta per la música local. El 20% de les propostes seran no santcugatenques.

La data d’inici del Mou-te Tardor serà el 8 d’octubre.
BASES
PARTICIPANTS
· Podran presentar-se al Cicle:
· tots els solistes que visquin o hagin viscut a Sant Cugat. En el cas de tractar-se d'un grup,
com a mínim un dels seus components ha de viure o haver viscut a Sant Cugat. En qualsevol
dels casos, caldrà demostrar-ho amb fotocòpia del DNI o altre document que ho acrediti.
· qualsevol formació musical jove resident fora del municipi
· No poden presentar-se aquells grups seleccionats en l’edició 2009.
· Els grups/solistes hauran de fer arribar els seus projectes musicals a les instal·lacions de
Cugat.cat:
C/Plana de l'hospital,12-14
08172. Sant Cugat del Vallès
indicant clarament MOU-TE TARDOR
· Període de presentació de propostes: del 23 de juliol al 6 de setembre (ambdós inclosos),
amb la següent documentació:
· 2 Maquetes en CD que continguin 4 temes com a mínim del solista/grup en format wav
o mp3. Aquests temes han de servir al jurat per fer la selecció dels participants al cicle, per
tant, han de ser molt propers a l’actuació final (el jurat valorarà positivament l’originalitat dels
temes presentats)
· Repertori aproximat de la possible actuació final (hora i mitja de durada)
· Rider tècnic fidel ja que no es podrà canviar arribada l’actuació. En cas de canvi d’última
hora, caldrà avisar a l’organització dues setmanes abans.
· Un currículum del solista/grup on consti:
· Nom i descripció de l'estil del solista/grup.
· Breu història i actuacions realitzades.
· 3 fotografies amb bona qualitat en format digital, videoclips o imatges d’actuacions
en directe si el grup en té.
· Nom i cognoms dels components, edats i instruments.
· Documents acreditatius que demostrin que com a mínim un dels components viu
o ha crescut a Sant Cugat del Vallès (només per aquelles propostes musicals locals).
· Adreça o adreces de correu electrònic i telèfons de contacte.
· Pàgina web o myspace de la formació.

· La inscripció al Mou-te Tardor no garanteix que el grup o solista formi part finalment del cicle.
· La participació al cicle implica l'acceptació de les bases i l'autorització a Cugat.cat a fer difusió
dels treballs entregats i enregistrats durant el cicle a través de qualsevol dels mitjans de
comunicació del grup Cugat.cat, així com dels noms dels participants, de les seves imatges i de
les gravacions que se'n puguin fer. Tanmateix, els participants del cicle accepten que el material
entregat i el resultat d’aquest, resti cedit a l’arxiu del Servei de Cultura i Joventut de
l’Ajuntament de Sant Cugat.
· Els grups o solistes escollits pel jurat per participar al cicle, seran informats degudament amb
anterioritat.
· Els grups o solistes que no compleixin qualsevol dels requisits d’aquestes bases de participació
quedaran fora de la selecció.

JURAT
El jurat encarregat de seleccionar els grups participants als concerts estarà compost per:
·
·
·
·
·

un representant del Servei de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Sant Cugat,
un representant de Cugat.cat,
un representant de Vidal (grup seleccionat més votat del Mou-te Primavera 2009),
un representant de Rembrandt42 (grup seleccionat més votat del Mou-te Tardor 2009),
professionals de la música.

El jurat es reserva el dret de variar el número de concerts i característiques finals del cicle. Els
organitzadors confeccionaran un cicle de 5 actuacions, en funció de la varietat i qualitat de les
propostes.
L’organització es reserva el dret a fer els canvis que consideri oportuns tant en les bases com en el
programa del cicle.
CONCERTS
·

El cicle consta de 5 concerts (4 amb propostes santcugatenques i 1 de no santcugatenca):
· Cada un dels concerts que formen part del cicle serà remunerat amb 200€ (impostos
inclosos). A més, l’organització donarà una còpia del vídeo que es realitza amb la totalitat del
concert enregistrat per Cugat.cat.

·

L’organització es fa càrrec de tot l’equip de sonorització i llums (igual a tots els concerts del
Mou-te Tardor sense distincions) a més de la localització i comunicació del concert. En aquest
sentit, si el grup o solista decideix que la sonorització vagi a càrrec d’altre tècnic serà ell
mateix qui es faci responsable econòmicament. En qualsevol cas l’últim responsable tècnic dels
concerts serà l’empresa de so contractada per l’organització.

·

L’organització no es farà càrrec ni del sopar, ni de les consumicions dels components del
grup.

·

Hi haurà dos premis finals:

· un concert remunerat dins dels programa d’activitats del Nadal 2010 (organitzades des del
Servei de Cultura i Joventut): premi q es decidirà per votació del públic a través del myspace del Moute
· un concert remunerat (com a teloners) dins de la programació del Teatre Auditori 2010:
premi que es seleccionarà el jurat del cicle
Per qualsevol consulta podeu enviar un correu electrònic a:
musicals@cugat.cat o bé, musica.jove@santcugat.cat
Més informació a: www.cugat.cat o bé, www.santcugat.cat/premisiconcursos

