BASES BECA BACH - FUNDACIÓN SALVAT

Condicions per als candidats
Tenir una edat d’entre 18 i 35 anys complerts abans de l’1 de gener de 2020.

Documentació
Caldrà inscriure’s a través del formulari al web de la Fundació BZM i facilitar les dades
personals, una biografia i gravació del sol·licitant.

Terminis i presentació de sol·licituds
La convocatòria d’inscripció serà oberta entre el 23 de setembre i el 23 d’octubre de 2019
(ambdós inclosos).

Procés de selecció
L’organització farà una primera selecció dels aspirants, basada en l’anàlisi de la documentació
presentada (currículum i enregistrament recent). Un cop acabat el període d’inscripció i tancada la
convocatòria l’organització decidirà quins d’aquells aspirants passen a la següent fase com a
candidats.
Aquest veredicte serà inapel·lable, i es comunicarà per correu electrònic.
Els candidats a la BECA BACH-Fundació SALVAT hauran de presentar-se a les audicions i
entrevistes que tindran lloc el 21 de novembre de 2019 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
L’horari de les audicions i entrevistes es comunicarà oportunament al correu electrònic que els
candidats han facilitat en la inscripció.
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Requisits per l’audició
En les audicions s’hauran d’interpretar dues àries de J.S.Bach.
• Una ària obligada:
Soprano - Aria BWV 93.6 Ich will auf den Herren schaun
Alt - Aria BWV 156.4 Herr, was du willt, soll mir gefallen
Tenor - Aria BWV 93.3 Man halte nur ein wenig stille
Baix - Aria BWV 159.4 Es ist vollbracht
• Una ària de lliure elecció triada pel candidat/a
L’organització aportarà el pianista acompanyant. Tot i així, si un candidat desitja portar el seu
propi pianista, caldrà que ho faci constar en la inscripció inicial. En aquest cas, l’organització no hi
posarà cap impediment.

Concessió de la Beca
El veredicte del jurat es farà públic un cop acabades les proves d’audició, amb un termini
màxim d’una setmana de demora. Aquest veredicte serà inapel·lable. Tots els candidats rebran la
resolució del veredicte via correu electrònic i alhora els resultats apareixeran anunciats al web de
la Fundació: www.fundaciobzm.com
El jurat de la beca es reserva el dret a declarar una o mes beques desertes, si considera la
qualitat dels candidats/es insuficient. Així mateix, també es reserva la possibilitat de concedir les
beques ex-aequo si ho considera oportú.
La BECA BACH-Fundació SALVAT es considerarà adjudicada quan el perceptor l’hagi acceptat
per escrit mitjançant un correu fundaciobzm@fundaciobzm.com en el termini de 15 dies naturals a
partir de la data de l’anunci del veredicte. En el cas que no es faci així, s’entendrà que el perceptor
renuncia a la beca.
Queda oberta als becats la possibilitat de participar com a solista en les produccions dels
diferents projectes que du a terme la Fundació BZM.
La Fundació SALVAT, que finança íntegrament totes les despeses que suposa les beques, no es
farà càrrec de les despeses de desplaçament dels becats amb residència a Catalunya. En qualsevol
cas s’estudiarà la petició de cada becat en particular.
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Obligacions
Pel fet d’acceptar la beca, les persones escollides s’obliguen a realitzar totes les activitats
programades per la BECA BACH-Fundació SALVAT. L’incompliment d’aquest compromís podrà
suposar la rescissió de la beca.

Contacte
Per a qualsevol informació complementaria, podeu posar-vos en contacte amb:
fundaciobzm@fundaciobzm.com

