
Autore Fundazioaren eta Musika Zabaltzeko Zentro Nazionalaren (CNDMren) deialdia

Musikagile Gazteentzako XXIII. Saria 2012 Autore Fundazioa-CNDM
Izan ere, musika klasiko garaikidearen arloko sorkuntza musikagile gazteen artean suspertzea eta musikako lengoaiak, 

joerak eta adierazpideak ezagutzeko garapen soziala sustatzea da helburua.

O I N A R R I A K

1 Munduko edozein herrialdetako musikagileek parte hartu ahal izango dute sarian, eta lanak edozein lengoaia edo joera estetikotakoak izan ahalko
dira, betiere musika garaikidearen arlokoak badira. Gainera, parte-hartzaileek ez dituzte 35 urte eduki behar deialdia ixten denean, eta SGAEko
bazkideak izan behar dira. 2009. urtetik aurrera deitutako edizioetan lehen saria lortu duten autoreek ezin izango dute parte hartu.

2 Musika-lanek honako txantiloiari heldu beharko diote musika-tresnen arloan: biolin bat/biola bat / biolontxelo bat (derrigorrezkoa izango da hiru
musika-tresnak erabiltzea) / flauta bat (edo flauta kontraltoa edo piccoloa ere izan daiteke aukeran. Dena dela, guztiak pertsona berak jo beharko
ditu) / Sib klarinete bat eta/edo klarinete baxu bat (pertsona berak jo beharko ditu) / fagot bat / piano bat (piano-jole bakarra egongo da).
Perkusioa (pertsona bakarrak joko ditu): 5 oktabarainoko marinba bat, bibrafono bat, Kaxa Handia - kaxa militarra - 2 konga / plater eseki bat
edo pare bat splash plater - Tam-Tam bat edo Gong bat / 2 hatz-krotalo, 2 triangelu, chimes bat (36 elementurainokoa), marakak, klabeak, giroa,
kriskitinak, zintzarria, euri-makila eta pandereta edo hemen aipatzen ez diren perkusio txikiko beste batzuk (ez da derrigorrezkoa guztiak erabiltzea).
Ezin izango dira txantiloi honetako musika-tresnak ordezkatu. Era berean, ezin izango da bat bera ere errepikatu, beste pertsona batek jo behar
duenean. Edonola ere, autoreak ez du euretako batzuk/bat zertan erabilirik, bere helburu artistikoari begira beharrezkoa ez dela uste badu.
Lanen batean, txantiloiko musika-tresnaren bat bakarlaria izango balitz, behar bezala adierazi beharko litzateke lehiaketarako bidalitako partituran.
Dena dela, musika-tresna hori adierazitako txantiloian agertu beharko da, pertsona berak jo dezan, parte hartuko duten musikari guztiak kontuan
hartuta. Beraz, ezin izango du beste musikari batek parte hartu.
Horrez gain, interprete baten kontrolpean dauden baliabide elektronikoak ere erabili ahal izango dira, eta honako hauexen artean aukeratu beharko dira: 
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• CDa
• 8 sarrera-kanal eta 8 irteera-kanal dituen Macintosh ordenagailua
• Aplikazioak: MAX, PD eta ProTools
• MIDI teklatua
• Yamaha 02R96 nahasketa-mahaia
• 16 mikrofono
• Eszenatokian eta/edo ikus-entzuleen inguruan kokatutako 8 bozgorailu independente
• Azpigrabeetarako 2 bozgorailu
• Eszenatokirako itzuleradun 2 monitore (bozgorailua edo aurikularra)
• Musikagileak berak ekarritako baliabide elektronikoak

3 Lehiaketara aurkeztutako lanak argitaragabeak izango dira, ez dira aurretiaz jendaurrean interpretatutakoak izango eta ez dira aurretiaz beste
lehiaketa batean saritutakoak izango. 

4 Lanen gutxieneko iraupena zazpi (7) minutukoa izango da; eta gehienezkoa, hamabi (12) minutukoa.

5 Lehiaketara aurkeztutako lanean, autorearenak ez diren musika-pasarteak agertuz gero (betiere aipamen moduan egiten ez badira, Jabetza
Intelektualari buruzko Legeko 32. artikuluan xedatutakoaren arabera), pasarte horiek kasuan kasuko baimenak egiaztatu beharko dituzte. Kasu
guztietan, erantzukizuna autoreena baino ez da izango.

6 Lehiaketan parte hartzen dutenen anonimatua gordetzeko, partiturak lelopean aurkeztuko dira, lelo hori lanaren izenburua ez bezalakoa izango da
eta autorearen izena ez da orrialde bakar batean ere azalduko. Partitura orokorraren (edo zuzendari-partituraren) hiru (3) kopia aurkeztu beharko dira
lelo bera daraman gutunazal itxiarekin batera. Bertan, hain zuzen ere, honako agiri hauek sartuko dira: musikagilearekin harremanetan jartzeko
datuak, bere NANen fotokopia (bi aldeetatik) edo pasaportearen fotokopia, SGAEko Lan Adierazpenaren fotokopia lehiaketara aurkeztutako lana aldez
aurretik erregistratuta dagoela egiaztatzeko eta gehienez ere 30 lerro dituen curriculum vitae laburra.

7 Gutunazal itxian behar bezala identifikatutako partitura-formatuko lanak 2012ko irailaren 28ra arte bidali ahal izango dira posta ziurtatuz edo
mezularitza-zerbitzuaren bidez. Bestela, zuzenean aurkeztu ahal izango dira Autore Fundazioan bertan (Bárbara de Braganza 7, 28004 Madril,
Espainia) edo SGAEk Espainian zein atzerrian duen edozein ordezkaritza nagusitan (www.sgae.es). Epe hori amaitutakoan, deialdiaren amaiera baino
lehenagoko edo azken aurkezpen-eguneko zigilu-marka daramaten bidalketak baino ez dira onartuko.
Baldintza guztiak betetzean, antolakuntzak lehiatzeko onartutako betekizun guztiak betetzen dituzten lanen zerrenda argitaratuko du euren lelopean
www.fundacionautor.org eta www.cndm.mcu.es web orrietan.

8 Onartutako partitura guztien artean, musikako adituek osatutako Hautaketa Epaimahaiak lau lan finalistak aukeratuko ditu.
Lan finalistak onartutakoan eta epaimahaiak akta sinatuaren bidez egiaztatutakoan, sariko antolakuntzak autoreen datu pertsonalak gordetzen
dituzten banan-banako gutunazal itxiak irekiko ditu, epaimahaiari eta komunikabideei haien berri emateko. Emaitzen lehen informazio ofizialean,
lehiaketara aurkezteko orduan lanek aukeratutako leloa zein izan den azalduko da, baita izenburu ofiziala eta autorearen izena zein diren ere.
Harrezkero, etorkizuneko informazioetan lan finalisten izenburua eta autoreen izen-abizenak baino ez dira aipatuko.
Lehiaketako azken etapan, lehen fasean parte hartu ez zuten beste musika-aditu batzuek osatutako Azken Epaimahaiak sariak esleituko ditu deialdiko
erakunde antolatzaileek horretarako atondutako jendaurreko entzunaldiaren amaieran. Batez ere lan bakoitzaren berezko merituetan oinarritutako
erabakia hartzeko, epaimahai horrek lan finalistak bi aldiz entzuteko aukera izango du: lehen aldiz, ateak itxita antolatutako entsegu orokorrean; eta,
bigarrenez, kontzertuan zehar.
Bi epaimahaien erabakia itzulezina eta subiranoa izango da. Lehiaketa honek hezkuntzaren, gizartearen eta sustapenaren arloan dituen helburuak
kontuan hartuta, Azken Epaimahaiak ezin izango du saria eman gabe utzi.

9 Honako hauexek izango dira sariak:

“Xavier Montsalvatge” lehen saria
6.000 € eta diploma

“Carmelo Alonso Bernaola” bigarren saria
3.000 € eta diploma

“Francisco Guerrero Marín” hirugarren saria
1.500 € eta diploma

“Juan Crisóstomo Arriaga” ohorezko aipamena
1.200 € eta diploma

10 Lan finalisten musikagileek antolakuntzari ahal bezain laster aurkeztuko dizkiote zuzendariaren partitura eta erabilitako txantiloiko musika-tresna
bakoitzaren materialak, behar bezala zenbakituta. Partituran eta musika-tresna bakoitzaren materialetan, lanaren izenburu ofiziala agertu beharko da
SGAEn erregistratutako moduan, baita musikagilearen izen-abizena(k) ere, partitura guztietan erabilitako ohiko kanonen arabera aurretiazko
entseguetan eta lan sarituen berri emateko jendaurreko entzunaldian erabili ahal izateko. Era berean, finalista bakoitzak bere lanari buruzko iruzkin
idatzi laburra eta fitxa biografiko-artistikoaren formatua duen curriculumaren eguneraketa ere bidali beharko ditu, jendaurreko azken entzunaldirako
inprimatutako egitarauan sartzeko.

11 Lehiaketako azken etapan, jendaurreko kontzertua emango da. Bertan, musika-talde profesionalak lau lan finalistak interpretatuko ditu 2012ko
abenduaren 3an  astelehena, Madrileko Reina Sofia Arte Zentroa Museo Nazionaleko 400. Auditorian CNDMko kontzertuen denboraldiaren
barruan eskainiko den kontzertuan. Kontzertuaren amaieran, atsedenaldi laburra egin ondoren, epaimahaiak aktaren bidez emango du bere
erabakiaren berri.
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Sariko antolakuntzak eskainitako aukeren euskarria berdintasun-araubidepean izango da beti lehiaketako parte-hartzaile guztientzat, lanak
eszenaratu eta interpretatzeko orduan. Horretarako, auditorioko ohiko posizioaren kontzeptua eta azken kontzertuaren ezaugarriak hartuko dira
kontuan. Kontzertu horretan obraren baten ezohiko interpretaziorik egin nahi izanez gero, erakunde antolatzaileek hartu beharko dute erabakia,
musikagileek partituretan proposatutako iradokizunak edo aukerak aztertu ondoren.
Kontzertura joan nahi duten musikagile finalisten bidaiak eta ostatua ez dira antolakuntzaren ardurapean egongo.

12 Lau lan irabazleen osteko zabalkundea bultzatzeko, Autore Fundazioak in situ grabatutako estreinaldiaren sustapen-diskoa argitaratuko du
interpretazioaren adierazgarri. Musikagileek modu inplizituan baimenduko dute diskoa ekoiztea eta argitaratu osteko hamabi hileetan zabaltzea.
Musikagile irabazleek lehiaketan lortutako sariaren berariazko aipamena egin beharko dute euren jakintzapean lan sarituen inguruan egindako
jendaurreko joaldietan, grabazioetan edo beste edozein komunikazio-ekitalditan. Bestetik, deialdia egiten duten erakundeek ahalmena izango dute,
lan irabazleen pasarteak komunikabideetan askatasunez zabaldu ahal izateko (gehienez ere, hiru minutuko sustapen-zabalkundea izango da).

13 Finalista moduan hautatuak izan ez diren lan guztiei buruz bidalitako informazio guztia Hautaketa Epaimahaiaren erabakiaren osteko hurrengo hogeita
hamar (30) egunetan baino ez da gordeko, eta berariaz eskatutako itzulketak atendituko dira.

14 Musikagile parte-hartzaileek plagioaren edo Espainiako jabetza intelektualari buruzko indarreko legeriaren beste edozein urraketaren ondorioz
sortutako edozein erantzukizunetatik aske utziko dituzte Autore Fundazioa eta CNDM, lehiaketako beste parte-hartzaile batzuek halakorik egiten
dutenean.

15 Deialdi honetan parte hartzean, musikagileek bete-betean onartu beharko dituzte sariaren oinarriak eta epaimahaiaren erabakiak. Erreklamaziorik edo
gatazkarik egonez gero, sariko parte-hartzaileek eta antolatzaileek Madrileko hiriburuko auzitegien jurisdikzioari men egin beharko diote, eta
gaztelaniako testua hartuko da ofizialtzat.

Deialdi hau Madrilen, Espainian, argitaratu da 2012ko martxoaren 1ean.

INFORMAZIO

AUTORE FUNDAZIOA
smoralg@fundacionautor.org
www.fundacionautor.org

CNDM
jose.amer@inaem.mcu.es
www.cndm.mcu.es 

Bestela, zuzenean joan SGAEk Espainian zein atzerrian dituen ordezkaritza nagusi eta egoitzetara (www.sgae.es)
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