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5
Es podran presentar les persones nascudes a 
Catalunya que compleixin l’anterior requisit o aquelles 
nascudes fora de Catalunya que hagin obtingut la 
titulació esmentada en un centre superior de música 
de Catalunya. 

6
Per inscriure’s els i les aspirants hauran d’estar 
donats d’alta com a socis de l’ACIMC, que té una 
quota per a menors de 30 anys de 40€ anuals.

9
El programa de concert, de repertori lliure, haurà 
d’incloure una obra d’un compositor català o resident a 
Catalunya amb drets d'autor vigents actualment (viu o 
traspassat a partir de 1942) i tenir una durada d’entre 45 
i 60 minuts. Es valorarà positivament la inclusió d’obres 
de dones compositores.

7
Les actuacions seran remunerades amb un caixet de 
400€ nets. S’hi afegiran 200€ addicionals en cas 
que es necessiti un segon instrumentista.

8
L’ACIMC es farà càrrec de les gestions i 
despeses que comporti la correcta contractació 
dels i les artistes segons la legislació vigent.

La data límit d’inscripció és el 
30 de setembre de 2021.
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10 Els interessats i les interessades hauran de fer arribar a l’adreça 
electrònica impuls@acimc.cat la següent informació: 

Les dades personals detallades a continuació: nom, cognoms, lloc i data de naixement, telèfon, adreça 
electrònica i adreça postal

Un enllaç on es pugui visualitzar un o més vídeos amb una durada total mínima de 15 minuts
i on s’interpretin almenys dues obres de lliure elecció 

Una fotografia apta per a la seva possible publicació

Un breu currículum

Una fotocòpia del DNI o Passaport

Document acreditatiu de la titulació obtinguda

La proposta del programa a interpretar

11

12 Una comissió designada per l’ocasió avaluarà les sol·licituds presentades i en farà la selecció tenint en compte la 
qualitat interpretativa i l’interès artístic del programa proposat.

13 Els resultats seran comunicats a les persones corresponents i publicats tant al web de l’ACIMC com a les xarxes socials.

14 Els i les participants es comprometen a cedir els seus drets d’imatge i tot el material requerit per finalitats de 
promoció i difusió.

15 D’entre totes les actuacions del cicle, un jurat designat per l’ACIMC escollirà un guanyador o guanyadora que 
percebrà un premi en metàl·lic de 2.000 €, donat per l’AIE, i se li oferiran diverses actuacions remunerades per 
Catalunya durant la temporada 2022-2023. 

16 La inscripció suposa la plena acceptació de les bases del cicle.
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CARRER DE SANT ADRIÀ, 20, 1A PLANTA, 

08030, BARCELONA     

ORGANITZA: 

CONTACTE:

AMB EL SUPORT DE:

1
L’Associació catalana d’intèrprets de música 
clàssica, ACIMC, convoca impulsACIMC, un cicle de 
concerts i concurs que vol servir de plataforma pels 
joves intèrprets que s’inicien en el món professional 
de la música clàssica.

2
El cicle el conformaran cinc concerts que tindran 
lloc a la seu de l’AIE de Barcelona durant la 
primavera de l’any 2022.

3
La iniciativa va adreçada a instrumentistes 
solistes, amb o sense la col·laboració d’un 
segon instrument.

BASES

4 impulsACIMC està dirigit a músics que hagin finalitzat el Grau Superior en 
interpretació durant els dos anys acadèmics previs a la presentació de la 
sol·licitud o durant un any, en el cas dels estudis de Màster. 


