BASES DEL CONCURS MUNTRONIK FEST 2014 (DJ’s)

1. Podran participar al concurs persones majors de 18 anys o menors, nascuts a partir de
l’any 1999, amb l’autorització del pare, la mare o el tutor legal.
2. Les sessions s’inclouran en una única categoria, en la que entraran els diversos estils
de música electrònica: House, Dance, Electro, Dubstep, Progressive, Techno,
Hardcore...
3. Aquelles actuacions en les que hi hagin insults, incitació a la violència, ridiculitzacions
de ciutadans, amenaces o qualsevol cosa que pugui resultar ofensiva per al públic,
quedaran anul·lades.
4. Les actuacions tindran una durada no superior a 20 minuts d’estada a l’escenari
(preparació inclosa).
5. El concurs quedarà dividit en dues fases:
a. Preselecció: S’haurà d’enviar una sessió en format .mp3, d’entre 25 i 60 minuts,
juntament amb les dades personals: Nom i cognoms del participant (en cas dels
menors, juntament amb les autoritzacions pertinents), adreça i telèfon de
contacte, currículum (en cas de tenir-ne) i necessitats tècniques al següent
correu electrònic : muntronik@gmail.com. En aquesta primera fase es farà una
preselecció de participants pel concurs, que el públic votarà a la pàgina web
www.espaijovegalliner.cat (mitjançant el botó “m’agrada” de Facebook) amb un
valor del 40% i per part de la Regidoria de Joventut amb un valor del 60%.
b. Concurs: Els DJs seleccionats hauran de fer una sessió davant del públic, de
manera que quedi 1 guanyador. Es valorarà el nivell del DJ (selecció musical,
mescles, efectes...) i la interacció amb el públic.
6. El jurat, que estarà present al concurs, estarà format per dos DJ’s professionals:
Dj Cesar Almena (resident a les sales Code en Fabrik Madrid i Reset Club i creador dels
segells discogràfics Code Rec i Reset Music Rec) i Dj Javi Molina (resident a les sales
Manssion i Pont Aeri i creador de la seva pròpia marca Fight); i pels dos guanyadors del
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concurs del Muntronik fest de l’any 2013: Dj Jordi Soley i Dj Coldex. Es podrà tenir en
compte l’aplaudiment del públic a l’hora de valorar alguna actuació en cas de dubte.
7. Les inscripcions es faran a través del web municipal www.llicamunt.cat del 9 al 30 de
juny. Les votacions per part del públic, a la xarxa, es faran de l’1 al 18 de juliol a través
de les web de Joventut www.llicamunt.cat/joventut o www.espaijovegalliner.cat (actives
a partir de l’1 de juliol). La publicació de la llista definitiva i l’ordre d’actuació es farà el
28 de juliol a través d’aquests mateixos webs i la organització es posarà en contacte
amb els seleccionats.
8. Cada concursant es podrà presentar amb un màxim de dues sessions d’estils musicals
diferents, encara que només podrà ésser seleccionat amb una d’elles pel concurs.
9. L’entrega del premi es farà el mateix dia 10 de setembre al Pinar de la Riera, un cop
finalitzi el concurs.
10. El premi consistirà en un xec de 150 euros pel guanyador.
11. El premi es podrà declarar desert.
12. L’organització es reserva el dret de poder solvatar qualsevol aspecte que no quedi
contemplat en aquestes bases, així com, canvis en el jurat o presentador.
Lliçà d’Amunt a 9 de juny de 2014.
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