BASES CONCURS
Apartats i Requisits.
1.- PARTICIPANTS: Podrà presentar-se qualsevol
persona major de 18 anys o més, de qualsevol
nacionalitat, i que posseeixin un repertori per
a ser interpretat en directe que pugui durar
fins als 30 minuts. Les cançons que es
presentin al concurs han de ser de producció
pròpia.
2.- Els participants no poden tenir material
musical enregistrat amb cap companyia
discogràfica ni cap contracte discogràfic en
vigor. En cas que tinguessis un disc publicat
ha d'haver estat autoeditat o bé publicat per
un netlabel o un segell discogràfic emergent.
3.- Els participants es comprometen, en cas de
ser seleccionats, a executar una actuació en
directe a la FESTA del Sonomav.
4.- Els artistes presentats al concurs
garanteixen que posseeixen els drets
d'interpretació i autoria de les peces
presentades, i cedeixen a sonomav els drets
promocionals i no comercials de les obres per
tal de reproduir-los a través d'Internet i/o,
amb caràcter promocional i no lucratiu, a ràdio
i televisió, eximint a l'organització de
sonomav de qualsevol responsabilitat o
reclamacions de tercers.
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5.- No es toleraran actituds feixistes,
sexistes, racistes, homòfobes i/o trànsfobes en
les pistes presentades. Qualsevol mena
d'actitud que l'organització consideri
inacceptable serà motiu de desqualificació del
concurs
6.- Els artistes presentats al concurs accepten
aquestes bases i es comprometen a presentar, en
cas de ser finalistes o guanyadors, tota la
documentació necessària, que acrediti que
compleixen els requisits del concurs. En cas
contrari, no se'ls concedirà cap premi.

FASES I SELECCIÓ:
PRIMERA FASE: INSCRIPCIÓ ONLINE
Cada participant s’haurà d’inscriure on-line
omplint un formulari a través de
http://sonomav.com/inscripcions/.
Cada participant haurà de presentar de 2 a 4
tracks originals en format mp3 (mínim 124 Kbps)
a través de la plataforma www.wetransfer.com al
formulari penjat a la web i, si tenen, link a
plataformes musicals (bandcamp, soundcloud o
spotify).
Els grups o solistes podran inscriure’s fins
les 23.59 h. del diumenge 3 d’abril del 2022.
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SEGONA FASE: SELECCIÓ SEMIFINAL
I.- D’entre totes les candidatures, l’organització
seleccionarà els 4 projectes que actuarán en
directe a la gala Sonomav el dijous 28 de abril
del 2022 a la Sala VOL (Horari per concretar).
II.- Les quatre propostes finalistes s’anunciaran
el divendres 15 d’abril del 2022 a través de la
web i les xarxes socials.
III.- L’organització també podrà seleccionar
altres projectes com a reserva per a substituir
als guanyadors en cas que hi hagués qualsevol
tipus de problema.
El nom d’aquests guanyadors de reserva no es farà
públic a no ser que hagin de substituir als
primers elegits.
TERCERA FASE: ACTUACIÓ I FINAL
Després de les respectives actuacions en directe
dels grups finalistes es procedirà a l’entrega de
premis.

