II CONCURS DE DANSA VILA DE BLANES
23-24 DE FEBRER DE 2019
TEATRE DE BLANES
El concurs de dansa Vila de Blanes, organitzat per l’Associació de dansa Élancé amb el
suport de l’Ajuntament de Blanes, té com a finalitat fomentar la participació dels joves
estudiants de dansa, i oferir la oportunitat a les escoles i als seus professors de donar a
conèixer el seu treball, així com fomentar l’apropament entre les diferents escoles de
dansa.
El concurs esta obert a estudiants de dansa amateur i pre-professional. La categoria
pre-professional serà exclusivament per a solistes, el premi serà econòmic i la
participació estarà supeditada a una selecció prèvia.

El jurat, estarà compost per professionals de la dansa, totalment imparcial ja que no
mantenen cap relació amb les escoles participants. Èlancé assignarà un jurat
especialitzat en cada estil per assegurar una valoració totalment professional.
El jurat valorarà: presència, execució tècnica, interpretació artística, musicalitat, així
com altres qualitats imprescindibles pel desenvolupament del futur ballarí.
S’entregaran les puntuacions al final del concurs a cada escola.
La llista de guardonats serà publicada a la pàgina web de l’associació i a la premsa
local.

CONDICIONS

Tots els alumnes s’han d’inscriure a través d’un professor, centre o escola de dansa.
No s’acceptaran candidats per lliure.

Poden participar estudiants de dansa de qualsevol nacionalitat.
Poden participar estudiants de dansa amb les edats compreses entre els 8 i els 21 anys
complerts l’any del concurs (nascuts entre el 1998 i el 2011).
No poden participar conservatoris de dansa.
Els estudiants de dansa solistes d’entre 11 i 21 anys que formen part de companyies de
dansa juvenils i/o amateurs hauran de participar en la categoria pre professional.

CATEGORIES AMATEUR
INDIVIDUAL CLÀSSIC, CONTEMPORANI, JAZZ I FUSIÓ
Categoria 1

8-11 anys (2008 al 2011)

1’00’’-1’30’’

Categoria 2

11-14 anys (2005 al 2008) 1’30’’-2’00’’

Categoria 3

14-17 anys (2002 al 2005) 1’30’’-2’30’’

Categoria 4

17-21 anys (1998 al 2002) 1’30’’-2’30’’

DUOS CLÀSSIC, CONTEMPORANI, JAZZ I FUSIÓ
Categoria 1

8-11 anys (2008 al 2011)

1’00’’-1’30’’

Categoria 2

11-14 anys (2005 al 2008) 1’30’’-2’00’’

Categoria 3

14-17 anys (2002 al 2005) 1’30’’-2’30’’

Categoria 4

17-21 anys (1998 al 2002) 1’30’’-3’00’’

GRUPAL CLÀSSIC I CONTEMPORANI, JAZZ I FUSIÓ
Els grups han d’estar compostos per un mínim de 3 ballarins i un màxim de 14 ballarins.
Categoria 1

8-11 anys (2008 al 2011)

1’00’’-1’30’’

Categoria 2

11-14 anys (2005 al 2008) 1’30’’-2’30’’

Categoria 3

14-17 anys (2002 al 2005) 1’30’’-3’00’’

Categoria 4

17-21 anys (1998 al 2002) 1’30’’-3’00’’

NOTA:
Es pot fer ús de les sabatilles de punta a partir de la categoria 2.
Es respectarà la durada en les variacions de repertori.

CATEGORIES PRE PROFESSIONAL
Categoria 0

11-13 anys (2008 al 2006)

Categoria 1

14-16 anys (2005 al 2003)

Categoria 2

17-21 anys (2002 al 1998)

. Han de presentar obligatòriament una variació de clàssic i una de contemporani. Pot
ser de repertori, o de nova creació.
. S’haurà d’enviar un DVD, un arxiu mp4 o un enllaç de Youtube amb les variacions que
es presentaran el dia del concurs.
. Un grup de professionals acreditats farà la preselecció
. No es retornarà l’import de l’ inscripció als ballarins no seleccionats.
. No es obligatori el vestuari d’escena, tot i així es demana un vestuari formal, adequat i
que no amagui les línies del cos.
. En cap cas el tipus de vestuari influirà en la puntuació.
. En cas de presentar variacions de repertori amb dret d’autor, serà responsabilitat del
ballarí o de l’escola tenir-ne el corresponent permís.

PUNTUACIÓ I GUARDONS AMATEUR
SOLOS 50 punts:
10 punts tècnica
10 punts musicalitat
10 punts expressivitat i comunicació
10 punts ús de l’espai
10 punts coreografia ( si son de repertori l’execució)
GRUPALS 50 punts
10 punts tècnica
10 punts musicalitat
10 punts expressivitat i comunicació
10 punts ús de l’espai
10 punts coreografia
GUARDONS
PRIMER

45-50 PUNTS

SEGON

36-44 PUNTS

TERCER

26-35 PUNTS

QUART

20-25 PUNTS

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓ

0-19 PUNTS

Medalla i diploma per a cada participant

PUNTUACIÓ I GUARDONS PRE-PROFESIONALS
V.CLÀSSIC

V.CONTEMPORANI

Tècnica

10 punts

10 punts

Musicalitat

10 punts

10 punts

Comunicació i expressivitat

10 punts

10 punts

Ús de l’espai

10 punts

10 punts

Virtuosisme

10 punts

10 punts

Total 100 punts
GUARDONS PRE PROFESSIONAL
PRIMER PREMI:

SEGON PREMI:

TERCER PREMI

CATEGORIA 0

400,00€

CATEGORIA 1

600,00€

CATEGORIA 2

800,00€

CATEGORIA 0

200,00€

CATEGORIA 1

400,00€

CATEGORIA 2

600,00€

CATEGORIA 0

100,00€

CATEGORIA 1

200,00€

CATEGORIA 2

400,00€

Medalla i Diploma per tots els participants
Els premis seran adjudicats segons la puntuació obtinguda.
Per obtenir Guardo s’hauran d’arribar a un mínim de 50 punts.
El jurat es reserva el dret de deixar algun guardó vacant.
Tots els premis en metàl·lic tindran la corresponent retenció del IRPF

INSCRIPCIÓ
QUOTES INSCRIPCIÓ
INSCRIPCIÓ:

COREOGRAFIES:

BALLARÍ

12€

PROFESSOR

15 €

GRUPALS

10€ per ballarí

DUO

15€ per ballarí

INDIVIDUAL

25€

PRE PROFESSIONAL

45€

Per inscriure’s caldrà enviar:
. fulls d’inscripció degudament complimentats
. justificant de pagament
. full de drets d’imatge de cada participant
. fotocòpia del DNI de cada participant
. una foto de carnet de cada professor i de cada participant.
Ho podeu enviar a associaciodansaelance@gmail.com o per correu ordinari a
L’Avinguda de la Pau, 18. 17300 Blanes (Girona), abans de dia 1 de febrer de 2019.
S’acceptaran inscripcions fora de termini sempre que quedin places i amb un
increment del 5% en totes les quotes.
Les inscripcions seran acceptades per ordre d’arribada i es faran efectives un cop
efectuat el pagament al següent número de compte
ES92 0049 3907 0724 1403 7193
Un cop realitzades les inscripcions no es reemborsarà l’import sota cap concepte
Les escoles que facin efectives les inscripcions abans del 1 de Gener de 2019 obtindran
la gratuïtat dels professors.

NORMATIVA
•

Sempre es seguiran les indicacions dels coordinadors.

•

El respecte entre ballarins i grups ha de ser màxim.

•

Es demanarà màxim silenci a les cametes mentre s’espera per ballar.

•

El vestuari i el pentinat ha de ser adient a l’edat i a l’estil de dansa.

•

Els accessoris tòxics i/o molestos o que no compleixin les normes reglamentaries
de seguretat queden totalment prohibits. També queda prohibit qualsevol
producte que pugui afectar a la següent coreografia (talc, resina, plomes,
purpurina, etc).

•

No estan permeses músiques que la lletra falti el respecte.

•

Es demanarà que el vestuari i els moviments de la coreografia siguin adequats a
l’edat de l’alumne.

•

Quedaran desqualificats els ballarins i/o grups que no respectin el reglament, i
els candidats sota els efectes de grogues i/o alcohol.

•

Tindran pèrdua de punts els ballarins i/o grups que no respectin la durada de
les coreografies (es començarà a comptar des del moment de la presencia dels
ballarins sobre l’escenari ballant o el principi de la música), no respectar el
vestuari, passos fora de lloc o provocatius, muntatges o gravacions deficients.

•

L’organització es reserva el dret de fusionar o anular

categories si fos

necessari.
•

Les músiques de les coreografies s’hauran d’enviar en format mp3 i amb el nom
de l’escola i el títol de la coreografia gravat als metadades per correu electrònic
a la següent adreça: associaciodansaelance@gmail.com. Els professors hauran
de dur el dia del concurs una còpia de seguretat de la música en un USB. No es
podran enviar les músiques més tard del dia 11 de febrer de 2019.

