12è Concurs de DJ’s Ciutat de Lleida
Bases
Es podrà presentar qualsevol persona major de 18 anys, sense limitació d’edat amb la restricció
de que no podran presentar-se concursants que hagin guanyat el concurs anteriorment.
Les modalitats per punxar seran vinil, CD o equipaments digitals (Serato, Traktor, etc.)
Els participants hauran de presentar la maqueta preferiblement en plataformes com
Soundcloud, Mixcloud o similars, encara que també es podrà presentar en format CD o
mitjançant enllaços a servidors de descàrrega.
La maqueta ha de tenir una durada mínima de 50 minuts i no superar els 70.
Els estils musicals acceptats seran nu disco, house, electro, tech-house, drum’n’ bass i techno.
El format d’enregistrament de la sessió haurà de ser en mp3 i en cas de ser lliurat en cd es pot
gravar tant en format cd-audio com mp3.
Els cd s'enviaran a:
CONCURS DE DJ'S 2017
Palma - Centre de Recursos Juvenils
C / La Palma 6-10 - 25002 - Lleida
o enviar els enllaços pertinents a antonipijuan@gmail.com o ncierco@paeria.es amb
l’assumpte CONCURS DE DJ’S.
Les maquetes hauran d'anar acompanyades del DNI (fotocòpia o escanejat), telèfon, tracklist i
rider tècnic utilitzat per gravar la sessió (cd’s, vinil, controladores,...), de manera que
l’organització pugui planificar l’equip necessari per organitzar les semifinals i final.
La inscripció tindrà un cost de 10 euros que els participants hauran d'ingressar al número de
compte d'AM + ES78 0182 0845 17 02019788570. Aquests diners s'invertiran en el concurs.
El termini per inscriure’s serà el 25 de setembre de 2017 a les 20h si ho feu de forma
presencial, i a les 23:59h on-line.
Selecció
De totes les maquetes rebudes l'organització seleccionarà 9 Dj’s i 2 Dj 's de reserva.
Només entraran en el procés de selecció aquelles maquetes que hagin fet la inscripció
correctament i dins del termini indicat.
El 30 de setembre es penjarà una llista dels 9 seleccionats a www.paeria.es/joventut i al
facebook d'AM+.
L'organització es reserva el dret a seleccionar menys de 9 maquetes depenent de la qualitat
dels treballs rebuts.
Fase de classificació

Els 9 Dj seleccionats passaran a les semifinals i actuaran en sessions de 50 minuts en grups de
3.
Les dates de les semifinals seran el dia 6 i el dia 20 d’octubre, i el 3 de novembre.
L’organització sortejarà el dia i l’ordre dels semifinalistes i només realitzarà canvis a mesura
que sigui necessari o per petició d’un dels semifinalistes sempre hi quan sigui acceptat pel
participant a qui afecti el canvi.
Les actuacions es realitzaran a Les Paul (C/Teuleries de Lleida).
Els participants hauran d'estar al local a les 23:45 h, moment en el qual es realitzarà el sorteig
de l’ordre en el qual actuaran.
El set de Dj estarà equipat amb una taula de mescles, CD’.s i/o plats depenent del material
necessari per a cada Dj classificat.
Dels 9 concursants passaran a la final 3 que actuaran el dia 24 de novembre a partir de les
00:30 i les sessions tindran una durada de 1h i 10 minuts.

Premis
1r Premi: Actuació remunerada de 350€* a les Festes de Maig 2018 de Lleida. **
2n Premi: 150 € en material gentilesa d’Ilerna
3r Premi: 50 € en material gentilesa d’Ilerna
* Al premi en metàl·lic se li aplicarà la retenció que correspongui i es pagarà mitjançant ingrés bancari un cop fets tots
els tràmits administratius.
** L’organització es reserva el dret a realitzar algun canvi si per causes alienes es necessari que sigui modificat algun
dels premis.

Jurat
El jurat estarà format per membres d'AM +, dj’s i tècnics de cultura i joventut de l'Ajuntament de
Lleida.
El jurat puntuarà dificultat tècnica, desenvolupament de la sessió, presència i soltesa en cabina
i selecció musical.
El veredicte del jurat de la final es farà el mateix dia a les 4h.
Altres
L'organització podrà utilitzar les imatges que es facin durant el concurs per fer difusió en xarxes
socials i webs.
L'organització es reserva el dret a modificar les bases i condicions per motius externs.
La inscripció al concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases.

No es podran presentar concursants que hagin guanyat edicions anteriors del concurs.

Més informació al telèfon 973 700 667.

