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BASES DEL CONCURS 

1.1. PRESENTACIÓ 

    · El Premi JUJOL de Dansa Jove té com finalitat la difusió, la promoció i el foment de la dansa a través de les/dels joves que 

s’estan formant a les escoles de dansa i als centres de formació, així com l’apropament entre les diferents escoles. 

    · Totes les coreografies presentades han d’estar autoritzades per la Direcció de les escoles i dels centres de formació i 

avalades pel seu professorat. 

    · El concurs se celebrarà el dies 14 i  15 d’abril del 2018 al Teatre Mercè Rodorera de Sant Joan Despí. 

 

1.2. DISCIPLINES 

      - Dansa clàssica (CLA) 

      - Dansa Neoclàssica (NEO) 

      - Dansa contemporània (CON) 

 

1.3. MODALITATS 

    A. Solos  

    B. Duo  

    C. Grupal  

 

1.4. CATEGORIES 

    · Les/els participants han d’haver nascut entre els anys 1992 i 2008. 

    · S’hi establiran dos nivells -menys a les categories 4 de solos i duos-, que orientativament es podrien definir com: 

 NIVELL I: Fins a 3 hores setmanals de classe de la disciplina (incloent-hi els assajos). 

 NIVELL II: Més de 3 hores setmanals de classe de la disciplina (incloent-hi els assajos). 

    · La ubicació de les/dels concursants en els nivells s’hauria de fer atenent a la seva formació, a la seva dedicació, a les seves 

capacitats i a la seva maduresa personal. La decisió final serà a criteri del professorat responsable.    

http://www.sjdespi.com/sjd/la_ciutat/cultura/equipaments_culturals/centre_cultural_merce_rodoreda
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  A. SOLOS  

   · Per  clàssic caldrà descarregar-se el PDF a on hi ha els elements tècnics obligatoris i les variacions de repertori. 

A.1. Categoria 1: 2007-2008  (2 nivells) 

A.2. Categoria 2: 2005-2006 (2 nivells) 

A.3. Categoria 3: 2003-2004 (2 nivells) 

A.4. Categoria 4: 1992-2002 (1 únic nivell) 

 

     B. DUOS  

   · La categoria vindrà establerta per  la/ pel participant de més edat. 

B.1. Categoria 1: 2007-2008  (2 nivells) 

B.2. Categoria 2: 2005-2006 (2 nivells) 

B.3. Categoria 3: 2003-2004 (2 nivells) 

B.4. Categoria 4: 1992-2002 (1 únic nivell) 

 

    C. GRUPALS   

  · La categoria vindrà establerta per  la/ pel participant de més edat. 

C.1. Categoria 1: 2006-2008 (2 nivells) 

C.2. Categoria 2: 2003-2005 (2 nivells) 

C.3. Categoria 3: 1992-2002 (2 nivells) 

 

· NOTA ACLARATÒRIA I:  A  clàssic, les puntes només es podran portar a partir de la CATEGORIA 2 NIVELL II. 

· NOTA ACLARATÒRIA II:  En casos excepcionals, i sempre sota la responsabilitat del professorat, es podrà concursar en 

una categoria superior, però mai a l’inrevés.   

  

 

1.5. PARTICIPANTS 

   · Les coreografies grupals han de tenir entre 3 i 12 intèrprets. 

   · Limitació d’inscripcions per participant: UNA coreografia per disciplina i per modalitat: Individual, Duo i Grupal.  

   · Només poden formalitzar-se les inscripcions en una SOLA escola. 
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1.6. DURADA 

    · COREOGRAFIES SOLOS: Totes les VARIACIONS LLIURES han tenir un màxim de 2’00’’. Hi haurà 5’’ de cortesia. 

   · COREOGRAFIES DUOS: Totes les VARIACIONS LLIURES  han tenir un màxim de 3’00’’. Hi haurà 5’’ de cortesia. 

   · COREOGRAFIES GRUPALS: Han de tenir un màxim de 4’00’’. Hi haurà 10’’ de cortesia. 

 

2.1. FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS 

   · Per formalitzar les inscripcions caldrà omplenar, ON-LINE, les inscripcions i abonar les qüotes d’inscripcions. 

   · La data d’inici de les inscripcions serà el 13 de novembre de 2018. 

   · La data límit per formalitzar les inscripcions  serà el 14 de febrer del 2017 (TARIFA A) o quan es cobreixi el nombre màxim 

d’inscripcions.  

   · De no cobrir-se el nombre màxim d’inscripcions es prolongarà la data límit fins  el 28 de febrer del 2017 (TARIFA B). 

   · Les inscripcions seran aceptades per estricte ordre d’arribada, un cop s’hagin abonat els quotes d’inscripció. 

 

2.2. QÜOTES D’INSCRIPCIÓ 

  Concepte Observacions Tarifa A Tarifa B 

DRETS INSCRIPCIÓ Per concursant (gestió inscripció i free-mèdia*) 30 € 45 € 
Per professor/a (gestió inscripció) 10 € 15 € 

DRETS COREOGRAFIES Dependrà de les coreografies que ballin 

SOLOS Per concursant 30 € 40 € 
DUO 25 € per concursant (tarifa A) o 30 € per concursant (tarifa B) 50 € 60 € 

GRUPAL (3-12 participants) Per concursant 12 € 15 € 
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3.1..JURAT 

     · El jurat estarà format per professionals de reconegut prestigi del món de la dansa. 
     · El jurat valorarà, sobre 30 punts, els següents aspectes:  

 Impresió artística: vestuari, musicalitat i expressivitat.  

 Execució tècnica. 

 Interpretació: impresió final de la coreografia. 

    · El Jurat pot declarar un guardó DESERT. 

    · Les decisions del Jurat són inapel·lables. 

 

3.2..PUNTUACIONS 

 · Per valorar les coreografies se seguirà el següent barem: 

 Medalla d’OR: a partir dels 27 punts. 

 Medalla d’ARGENT: a partir dels 24  punts.  

 Medalla de BRONZE: a partir dels 21 punts. 

     

   · En el supòsit que hi hagi empat a punts, el Jurat deliberarà quina peça coreogràfica serà la guanyadora. 

   · A cada disciplina, modalitat, categoria i nivell només es podrà atorgar una medalla d’or, una d’argent i una de bronze. 

Per tant, el fet d’assolir una puntuació concreta no implica obtenir una medalla. 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

Associació Dansadespi - NIF G65616807 - Carrer del Mercat, 5, baixos – (08970) San Joan Despí 

Telèfon 933 731 972 - dansadespí@gmail.com   Consultes Premi:   info@pjujoldansajove.com 

mailto:dansadespí@gmail.com

