BASES DO VII CERTAME GALEGO DE CORAIS VILA DE ARBO.
PRIMEIRA. –

O Concello de Arbo no seu interese por apoiar a cultura musical, polifónica e coral,
organiza o VII Certame de corais “Vila de Arbo” que terá lugar o día 2 de xuño de
2019 en horario de tarde no Auditorio Segundo Gil Davila de Arbo.
SEGUNDA.-

Poderán participar todas as agrupacións corais que sexan da Comunidade Autónoma
de Galicia e que non sexan profesionais nin pertenzan a ningunha escola profesional
ou semiprofesional de musica. As actuacións non deben ter ningún tipo de
acompañamento musical (soamente a capela). Si se incumprise este requisito o grupo
quedaría excluído do concurso.
TERCEIRA.-

Participarán un máximo de sete agrupacións corais no certamen. As corais
participantes serán seleccionadas polo Comité de Organización do VII Certame
Galego de Corais Vila de Arbo. Nos criterios de selección serán evaluables o historial
da Coral e a calidade musical das súas interpretacións.
Para realizar a selección as Corais deberán entregar no prazo previsto un Curriculum
Vitae que inclúa a súa actividade de polo menos os últimos 3 anos, unha declaración
xurada conforme non pertencen a ningunha escola ou conservatorio profesional de
musica e unha gravación propia realizada nos últimos 2 anos que inclúa polo menos 3
pezas do seu repertorio.

Praza Consistorio, 1 – 36430 ARBO (Pontevedra) P3600100F, Telf.; 986665000 Fax 986665011
www.concellodearbo.es Mail: oficinas.concellodearbo@gmail.com

Cod. Validación: 5DQCW95ENCK2QZMM5YGD2NKD4 | Corrección: http://concellodearbo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 6

Horacio Gil Expósito (1 para 1)
Alcalde
Data de Sinatura: 17/01/2019
HASH: 2f5ae898626fde916aec698b53e257ca

Concello de Arbo
CIF: P3600100F

Concello de Arbo
CIF: P3600100F

CUARTA.-

As corais seleccionadas actuarán segundo a orde fixada por rexistro de entrada da
inscrición.
QUINTA.-

Cada coral interpretará unha obra de presentación fora de concurso. Unha obra de
Concurso obrigada que podería ser de autor galego ou en idioma galego, proposta
polo comité organizador e unha obra de libre elección en calquera idioma.
O tempo total non excederá de 25 minutos de actuación total inclusive coa obra de
presentación.
Ningunha das pezas pode ser acompañada por un instrumento musical.
SEXTA.-

O xurado estará composto por personalidades do mundo da música. Haberá tamén un
e sonoridade. O presidente será o Ilmo. Sr. Alcalde de Arbo ou concelleiro en quen
delegue con voz pero sen voto.
SÉTIMA.-

Concederase un primeiro, un segundo e un terceiro premio as corais que acaden
maior puntuación. Tamén se adxudicará un premio especial á mellor interpretación da
obra obrigatoria.
OITAVA.-

O prazo de inscrición rematará o 15 de marzo de 2018 ás 15.00 h. Para inscribirse as
agrupacións interesadas enviarán a instancia en modelo que figura en Anexo a estas
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presidente do Xurado. Avaliarán os seguintes puntos: Afinación, técnica, interpretación
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bases solicitando a súa inclusión no Certame e a documentación sinalada na Cláusula
Terceira.
NOVENA.-

Durante o período de inscrición estará no concello de Arbo a dispor das agrupacións a
obra obrigatoria, para as corais que a soliciten poder enviarlla o seu enderezo.
DÉCIMA.- A obra obrigatoria nesta edición do concurso e a seguinte; “A TI MARIA

LUISA”. Letra de Victor Fernández Nogueiras.
DÉCIMO PRIMEIRA.-

O fallo do xurado emitirase ao final da actuación das corais participantes sendo así os
seguintes premios:
1º PREMIO SEGUNDO GIL DAVILA...........900 euros máis diploma acreditativo.
2º PREMIO ………………………………… 400 euros máis diploma acreditativo.
3º PREMIO................................................200 euros máis diploma acreditativo.
máis diploma acreditativo.
Diploma de participación para o resto das corais que non obteñan premio.

O importe dos premios será sufragado con cargo a aplicación orzamentaria 330.48 do
exercicio 2019, quedando supeditada a resolución de concesión dos mesmos a
existencia de crédito adecuado e suficiente no orzamento do exercicio 2019.
Os premios estarán suxeitos a correspondente retención nos termos previstos na Lei
35/2006 de 28 de novembro reguladora do Imposto sobre a Renda das Persoas
Físicas.

Praza Consistorio, 1 – 36430 ARBO (Pontevedra) P3600100F, Telf.; 986665000 Fax 986665011
www.concellodearbo.es Mail: oficinas.concellodearbo@gmail.com

Cod. Validación: 5DQCW95ENCK2QZMM5YGD2NKD4 | Corrección: http://concellodearbo.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 3 a 6

PREMIO FECOGA A MELLOR INTERPRETACION DA OBRA DE CONCURSO: 500 euros
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O importe líquido dos premios farase efectivo mediante transferencia bancaria á conta
facilitada polos premiados que deberán ser os titulares da mesma.

DÉCIMO SEGUNDA.-

O comité organizador estará composto por o Alcalde de Arbo ou a persoa en quen
delegue; Concelleiro/a de Cultura do Concello de Arbo ou persoa en quen delegue;
Presidente/a da Coral Polifónica de Arbo; Director da Banda de Música de Arbo e
Pablo Rodríguez Castro, técnico de comunicación do Concello de Arbo.
Escollidas as corais que participarán no VII Certame Galego de Corais Vila de Arbo, as
agrupacións terán 30 días naturais para remitir, foto actualizada e 1 exemplar da
partitura da obra de presentación e de libre elección, todo isto dirixido ao servizo de
cultura do concello de Arbo en soporte informático. Persoa de contacto Pablo
Rodríguez Castro. (comunicacionyprensa.arbo@gmail.com).

O comité organizador gardase o dereito a sancionar as agrupacións se mostran algún
tipo de mal comportamento que prexudique o desenrolo do certame , poñéndoo en
coñecemento do xurado a hora da deliberación.
DÉCIMO CUARTA.O Comité organizador está habilitado para a interpretación destas normas e resolver
calquera dúbida que se presente. A participación neste Certame supón a aceptación
íntegra do contido destas bases.
O Alcalde. Horacio Gil Expósito. Documento asinado electrónicamente
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DÉCIMO TERCEIRA.-
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ANEXO:
SOLICITUDE DE INSCRICION VII CERTAME GALEGO DE CORAIS VILA DE ARBO:

NOME DO GRUPO CORAL:_________________________________________.

NUMERO COMPOÑENTES:_________________________________________.

OBRA DE PRESENTACION:

OBRA DE LIBRE ELECCION:

.-________________________________.AUTOR:___________________.DURACION:____.

ENDEREZO:__________________________________________.

PERSOA DE CONTACTO:_________________________________.

TELEFONO:__________________________________________.
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.-______________________________________AUTOR________________DURACION:____.
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CORREO ELECTRONICO:_________________________________.

En____________________________________a_______de__________________do 201__.

Sr. Alcalde do Concello de Arbo
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Selo e firma

