OBERTES LES INSCRIPCIONS PER AL
19º CONCURS DE CANTAUTOR/ES D'HORTA-GUINARDÓ
El Concurs de Cantautors/es d'Horta-Guinardó obre inscripcions per
a la seva 19a edició que se celebrarà el cap de setmana del 14 al 16
de juny de 2019. Des de divendres 1 de febrer i fins al 30 d'abril, els
cantautors i cantautores poden inscriure's via internet o apropant-se
al Centre Cívic Matas i Ramis d'Horta.
El Concurs de Cantautors/es d'Horta-Guinardó és el concurs de
cantautors més antic de Catalunya i el segon d'Espanya. Des de fa
quatre edicions té un caràcter biennal, són els anys imparells els de
concurs. Per ell han passat a l'inici de les seves carreres noms tan
reconeguts com els germans David y José Muñoz (més endavant
Estopa), Rafa Pons, Maika Mokovski, Anna Roig o l'última
guanyadora del concurs, Raquel Lúa.
El projecte treballa per ser un fort referent del món del cantautor/a.
Aquest any es reforçaran les tasques de difusió del projecte, s'amplia
la proposta amb activitats informatives, formatives i de networking
per celebrar les més de dues dècades del concurs i afermar encara
més la proposta. A partir d'aquest mes de febrer s'aniran anunciant
les activitats, començant pels concerts
Foto: Raquel Lúa, guanyadora 18a edició (2017)

TOTA LA INFORMACIÓ

www.concurscantautors.cat
QUAN I ON?
Inscripcions:

De l'1 de febrer al 30 d'abril de 2019

Semifnals:

14 de juny a les 20h i 15 de juny a les 19h
Centre Cívic Matas i Ramis c/ Feliu i Codina, 20

Final:

16 de juny a las 18.30 h
Plaça Eivissa

COM INSCRIURE'S AL CONCURS?
Bases i formulari d'inscripció català castellà
Inscripcions: Centre Cívic Matas i Ramis, omplint la butlleta i portant-la al centre, mitjançant correu
ordinari o correu electrònic info@concurscantautors.cat. A partir de l'1 de febrer.
PREMIS
1r premi: 1000 € • Participació en diversos concerts al territori
2n premi: 800 € • Participació a un concert al C. C. Matas i Ramis
3r premi: 600 € • Participació a un concert al C. C. Matas i Ramis

Adrià Garriga Sust · adria@sgpromusic.com · 636.987.965

ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL CONCURS
15/3/19, a les 21.00 h – Concert Ferran Palau (Bercelona Districte Cultural)
Concert presentació de “Blanc” tercer àlbum en solitari de Ferran Palau.
5/4/19, a les 21.00 h – Concert Mazoni (Bercelona Districte Cultural)
Un format acústic i intimista perquè Mazoni ens presenti cançons que han quedat “descavalcades”.
1/6/19, a les 12.00 h - Concert Salvatge Cor + Quin Delibat!
Us proposam una oportunitat única de conèixer dues propostes fresques de ses Illes.

MATERIAL
•
•
•
•
•

Cartell: https://drive.google.com/open?id=1J4yTNc0oVQX_QiOs1WdUkdICd3VJUoKC
Vídeo promocional: https://youtu.be/HaoLppbJWjg
Fotos: Final 2015 Semifinales 2015 Semifinales 2011 Final 2010
Vídeos: 18a edició (2017) 17a edició (2015) 16a edició (2013)
Històric de participants i guanyadors: veure
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