XII Concurs de Sardanes
per a Joves Compositors
Nota de Premsa
XII Concurs de Joves Compositors de Sardanes a Blanes
S’han presentat 8 composicions d’autors menors de 25 anys
El proper dissabte dia 5 de desembre es farà a Blanes el concert i l’entrega de premis de la
dotzena edició del Concurs de Sardanes per a Joves Compositors tancant el cicle “COBLA DE
TARDOR” del teatre. Aquest acte l’organitza la Colla Sardanista Sa Palomera i la Banda i
Cobla del Col·legi Santa Maria, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Blanes.

La cobla que interpretarà les sardanes del concurs estarà formada per una selecció de músics
en actiu que van començar els estudis a Blanes i que actualment formen part de diverses
formacions del país. Una cobla que bategem, cada any, amb el nom de Cobla de tardor.

El jurat musical, format per Jesús Ventura, Josep Maria Serracant i Jordi Molina, ja ha fet la
selecció de les 4 sardanes finalistes, de les vuit que s’han presentat, i que s’estrenaran al
concert. Posteriorment decidiran el primer i segon premi. A més, el públic assistent al concert
decidirà la concessió del premi popular. En total es reparteixen més de 2000 euros en premis.

Aquest concurs és únic ja que va dirigit a compositors menors de 25 anys. Al llarg de tota la
seva història, en el certamen s’han descobert nous valors de la música per a cobla. Joves que
actualment excel·leixen per les seves composicions i guanyen premis de composició per a
cobla arreu del territori.

El concert tanca el cicle “Cobla de Tardor” que organitza l’Ajuntament i el teatre de Blanes.

La dotzena edició del concurs de sardanes per a joves compositors, s’ha convocat
enguany amb el patrocini de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Blanes, la Diputació de
Girona i la Generalitat de Catalunya (Centre de promoció de la Cultura popular i tradicional).
El concert i lliurament de premis se celebrarà el 5 de desembre de 2009, a les deu de la nit, al
Teatre de Blanes.

Si voleu més informació: 669 868 011 (Quim)

Colla Sardanista
“Sa Palomera”

