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El Grup Coral 3x4 i l’Escola de Música de Binissalem convoquen el I Certamen Coral de Binissalem, 

d’acord amb les bases següents: 
 

 

DATES I LLOC 
 

El I Certamen Coral de Binissalem es durà a terme a l’Església Parroquial de Binissalem 

 

5 de desembre: Sessió inaugural. Arribada dels cors. 

 

Del 6 al 8 de desembre: Fase competitiva. 

 
8 de desembre: Sessió de clausura. 

 

 

CATEGORIES I PARTICIPANTS  
 

La competició es durà a terme en diferents categories: 

 
Categoria 1: Adults nacional. 

Categoria 2: Adults Illes Balears. 

Categoria 3: Infantil/Juvenil. 
 

 

 

CATEGORIA 1 
 

- Hi poden participar cors de veus mixtes i de veus iguals de qualsevol part de l’Estat espanyol. 

- A aquesta categoria hi podran participar cors amb un mínim de 20 cantaires i un màxim de 40.  

- Els participants han d’haver complit 18 anys, abans del concurs, per poder participar en la categoria 
d’adults.  

- En aquesta categoria, les obres han de ser com a mínim a 4 veus.  
 

 
Repertori: obra de música polifònica, obra obligada*, tres obres lliures. 

 

*Obra obligada veus mixtes: Sant Llorenç de l'obra de Baltasar Bibiloni 17 poemes de Llorenç Moyà per a 
cor a capella. 

*Obra obligada veus iguals: Santa Cecília de l'obra de Baltasar Bibiloni 17 poemes de Llorenç Moyà per a 

cor a capella. 

 
 

 

CATEGORIA 2 
 

- Hi poden participar tan sols cors de les Illes Balears. 

- A aquesta categoria hi podran participar cors amb un mínim de 20 cantaires i un màxim de 40.  

- Els participants han d’haver complit 18 anys, abans del concurs, per poder participar en la categoria 

d’adults.  

- En aquesta categoria, almenys dues de les obres han de ser a 4 veus.  
 

 
Repertori: obra de música polifònica, obra obligada*, obra lliure de les Illes Balears, dues obres lliures. 

 

*Obra obligada veus mixtes: Ton pare no té nas de Baltasar Bibiloni.  
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*Obra obligada veus iguals: La dama de Mallorca de Baltasar Bibiloni. 

 
 

 

CATEGORIA 3: INFANTIL/JUVENIL 
 

- Hi poden participar cors de qualsevol part de l’Estat espanyol. 

- A aquesta categoria hi podran participar cors amb un mínim de 15 cantaires i un màxim de 40.  

- Els participants han de tenir entre 8 i 18 anys.   
 

 
Repertori: obra de música polifònica, obra obligada*, obra lliure de les Illes Balears, dues obres lliures. 

 

*Obra obligada: A la ciutat de Nàpols de Baltasar Bibiloni. 

 
 

 

En qualsevol de les 3 categories, el programa presentat ha de tenir una duració mínima de 15 minuts i 
màxima de 18, sense comptabilitzar el temps de pausa i d’aplaudiments. En cas de no complir amb el 

minutatge, hi haurà penalitzacions, d’acord amb l’article 4 de l’apartat Jurat i puntuacions.  

 

Els programes presentats al concurs hauran de ser aprovats per la comissió artística del Certamen.   
 

Com a màxim, es pot interpretar una de les quatre obres amb acompanyament de piano. L’organització es 

farà càrrec del piano. 
 

Els cors premiats han de participar en la sessió de clausura. 

 
 

PREMIS 

 

Categoria nacional:  
 

1r premi: 1.000€ 

2n premi: 700€ 
 

Categoria Illes Balears: 

 
1r premi: 700€ 

2n premi: 400€ 

 

Categoria Infantil/Juvenil: 
 

1r premi: 500€ 

2n premi: 300€ 
 

 

Tant en categoria d’adults (nacional i Illes Balears), com en categoria infantil, hi haurà un premi a Millor 

Director i un premi a Millor Interpretació de l’Obra Obligada.  
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JURAT I PUNTUACIONS  

 
1. El jurat estarà format per 5 personalitats musicals de diferents províncies de l’Estat, essent dues d’elles de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els noms del jurat es faran públics un mes abans del Certamen.  

 
2. El jurat valorarà segons els criteris següents: 

 

- Riquesa tímbrica i expressiva. 

- Respecte a la formulació musical. 

- Qualitat i varietat del programa presentat.  
 

3. Cada membre del Jurat puntuarà fins a 100 punts per l’actuació global de cada cor. S’eliminarà la màxima 

i mínima puntuació atorgada i la puntuació final serà la suma de les 3 puntuacions intermèdies. 
 

4. La penalització per cada minut fora del límit de temps establert en cada modalitat serà de 5 punts.  

 

5. El cor serà penalitzat amb 5 punts per cada cantaire que no arribi o es passi del nombre màxim o mínim de 
cantaires.  

 

6. La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública en la sessió de clausura.  

 

7. La sessió de clausura no puntua a efectes de classificació.  
 

 

AJUDES DE L’ORGANITZACIÓ 
 

Per a desplaçaments i allotjament, l’organització ajudarà als cors amb 20€ per cantaire fins a un màxim de 

35 cantaires, als cors que vinguin de fora de les Illes Balears. 

 
El dinar del dia de clausura anirà a compte de l’organització. 

 

INSCRIPCIONS 
 

Queda obert el termini d’inscripció per al I Certamen Coral de Binissalem, que es tancarà el 15 de juliol de 
2019. La inscripció es podrà fer a través del formulari d’inscripció, que es pot trobar a la pàgina web del 

Certamen: certamencoraldebinissalem.org. 

 

La inscripció ha d’incloure: 
 

1. Un breu currículum del cor (PDF i no més de 20 línies). 

2. Una fotografia en color i un enregistrament recent del cor. 
3. Les obres a interpretar al concurs en PDF. 

4. Un vídeo d’una interpretació del cor de menys de 6 mesos d’antiguitat. 

 
No es considerarà vàlida la inscripció d’un cor fins que no s’hagin entregats tots els documents anteriors. 

 

Una vegada seleccionats els cors, s’han d’enviar 6 còpies de les obres que s’interpretaran al concurs (una 

per a cada membre del jurat i una per a l’arxiu del concurs), que no es retornaran i s’ha de pagar una quota 

d’inscripció. 
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La quota d’inscripció per a les diferents modalitats són: 

 

- Categoria nacional: 250€ 

- Categoria Illes Balears: 150€ 

- Categoria infantil/juvenil: 100€ 

 

1. La quota d’inscripció es pagarà una vegada el cor sigui seleccionat i el pagament es farà a través d’una 
transferència bancària al número de compte que s’indicarà en el seu moment. 

 

2. L’admissió o no al concurs es notificarà entre els 30 dies posteriors al tancament del termini establert. 

 

3. Les obres s’interpretaran en l’ordre que el director de cada cor consideri oportú. Es podrà modificar fins 

al dia 11 d’octubre de 2019.  A partir d’aquest dia, ja no es podran dur a terme més modificacions. 

 
4. Els cors premiats estan obligats a ser presents i a participar en la Sessió de Clausura, de la qual se 

n’aproxima el final que serà a les 14.00 h del dia 8 de desembre de 2019. 

 
 

 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 

- L’Organització podrà editar discogràficament i enregistrar en vídeo les interpretacions en el Certamen o 

en els Concerts Addicionals, en el cas que es produeixin. Els cors no podran exigir drets d’interpretació o 

drets d’imatge. 

- L’Organització podrà fer modificacions a les bases, si la seva junta directiva així ho considera oportú. 

- La participació al I Certamen Coral de Binissalem implica l’acceptació plena de les presents bases. 
 

 


