
              

 

 

III CONCURS menCANTAgomis - 2022  

BASES 

1. ÀMBIT DE PARTICIPANTS 

Podrà inscriure’s tota persona que cante qualsevol estil musical modern: pop, rock, soul, 

disco, bolero, tango, reggae,  melòdica, electrònica, jazz, etc. 

No hi ha limitacions d’edat ni requisits previs. Tan sols es demana tindre ganes de cantar i 

llançar-se a l’escenari  acompanyat per músics professionals. 

No podran participar els guanyadors de la final d’anteriors edicions d’aquest concurs. 

2. FASES: 

• PRESELECCIÓ 

Els aspirants presentaran una gravació en vídeo allotjada en youTube d’una cançó d’estil 

lliure amb una duració aproximada de 2 minuts cantada a capella o amb acompanyament 

musical (karaoke o instrument musical). 

S’elegiran 8 semifinalistes. 

• SEMIFINAL 

Els participants seleccionats interpretaran una cançó de lliure elecció. 

Seran acompanyats amb piano per professors del centre.  

Passaran 4 finalistes. 

• FINAL 

Els finalistes interpretaran dues cançons (una obligada i altra de lliure elecció) 

acompanyats en directe per professors i altres músics professionals. 

Serà dintre de la setmana cultural que organitza el Conservatori Professional de Música 

“Josep Melcior Gomis” a la sala GOMIS (Multiusos) d’Ontinyent.  

Acabades les proves, el jurat atorgarà els premis i la decisió serà inapel·lable. 

3. INSCRIPCIONS 

El termini d’inscripcions romandrà obert des del 15 de  desembre de 2021 fins al  15 de 

gener de 2022, ambdós inclosos. 

El FULL D’INSCRIPCIÓ s’haurà d’enviar a l’adreça 

mencantagomis@conservatoriontinyent.com,  juntament amb l’enllaç a un vídeo propi de 

Youtube. A la descripció del vídeo de youTube ha d’aparèixer el nom del cantant i el títol 

de la cançò.  
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4. DATES 

INSCRIPCIONS, del 15 de  desembre de 2021 fins al  15 de gener de 2022, ambdós 

inclosos. 

COMUNICACIÓ SELECCIONATS, el 24 de gener de 2022 

SEMIFINAL, divendres 11 de febrer de 2022, 18.00 hores, a l‘auditori del Conservatori 

Gomis 

FINAL, dia 8 d’abril de 2022, a les 19.00  a hores, a sala multiusos Gomis d’Ontinyent 

5. PREMIS 

PREMI FINALISTA: Diploma acreditatiu i gravació d’àudio i vídeo de la seua actuació en 

directe en la final acompanyat per professors del centre. 

PREMI GUANYADOR: Diploma acreditatiu, i premi en metàl·lic de 300 € 

PREMI ESPECIAL a l’alumne del centre millor classificat de 100 € 

Els guanyadors de premis d'anteriors edicions no podran optar als premis atorgats amb anterioritat. 

 

 

 


