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BASES DEL CONCURS
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Condicions Generals

1.1. PRESENTACIÓ
· El Premi JUJOL de Dansa Jove té com a 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'acostament 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 Premi se celebrarà la segona quinzena de maig (data per confirmar: 15 i 16 de maig o 22 i 23
de maig del 2021) al Teatre Mercè Rodorera de Sant Joan Despí. I s’estructurà en dos blocs ben
diferenciats:
+ CONCURS: si hi ha poques inscripcions començarà el dissabte a les 9h; si n’hi ha moltes
començarà el dissabte a les 17h i seguirà el diumenge a les 9h.
+ GALA SOLIDÀRIA JUJOL: si hi ha poques inscripcions es farà el dissabte a les 17h; si n’hi ha
moltes es farà el diumenge a les 17h .
1.2. DISCIPLINES
- Dansa clàssica (CLA)
- Dansa Neoclàssica (NEO)
- Modern/Jazz (MOD)
- Dansa contemporània (CON)
1.3. MODALITATS
- SOLOS
1.4. CATEGORÍES
· Les/els participants han d'haver nascut entre els anys 1996 i 2012.
· S'establiran dos nivells -menys als solos i als duos de la categoria 4-, 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 es farà atenent a la seva formació, a les seves capacitats i a
la seva maduresa personal. La decisió final serà a criteri del professorat.
· El Jurat podrà requalificar una coreografia del nivell I al nivel II.
· La dificultat tècnica i coreogràfica d’una peça pot implicar la requalificació de la coreografia.
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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. Categoría 1: 2010-2012 (2 nivells)
A.2. Categoría 2: 2007-2009 (2 nivells)
A.3. Categoría 3: 2004-2006 (2 nivells)
A.4. Categoría 4: 1996-2003 (nivell únic)
· NOTA I: A clàssic, les puntes només es podran portar a partir de la CATEGORIA 2 NIVELL II.
· NOTA 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
· Limitació d’inscripcions per participant: UNA coreografia per disciplina (CLA, NEO, MOD i CON).
·Només poden formalitzar-se les inscripcions en una SOLA escola.
1.6. MÚSIQUES
1.6.1.DURADA
· El temps es comptabilitzarà des de l’inici de la música o del primer moviment, fins al final de la
coreografia.
COREOGRAFIES SOLOS: Les VARIACIONS LLIURES han tenir un màxim de 2’00’’. Hi haurà 5’’
de cortesia.
· NOTA III: El fet de superar el temps màxim provocarà la NO PUNTUACIÓ per part del JURAT.
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Inscripcions

2.1. FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS
2.1.1. PRE-INSCRIPCIÓ
· Caldrà descarregar-se el Formulari de Pre-inscripcions per al XI Premi Jujol, i enviar-lo
complimentat al correu info@pjujoldansajove.com.
· La data màxima per enviar aquests formularis serà el 12 de març del 2021.
· Un cop enviats, i revisats, els vostres formularis, us confirmarem les vostres pre-inscripcions.
2.1.2. INSCRIPCIONS
· Caldrà formalitzar-les ON-LINE, La data límit per formalitzar les inscripcions i abonar els drets
d’inscripcions serà el 26 de març del 2021 o quan es cobreixi el nombre màxim d’inscripcions.
· Les inscripcions seran VALIDADES, un cop s’hagin formalitzat i abonat les inscripcions.
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2.2. DRETS D’INSCRIPCIÓ
· Per formalitzar i validar les inscripcions caldrà abonar els DRETS D’INSCRIPCIÓ i LES QÜOTES
DE COREOGRAFIES en els terminis establerts.
Concepte
DRETS INSCRIPCIÓ
QÜOTES COREOGRAFIES
SOLO

Observacions
Per concursant (gestió inscripció+quota free-mèdia*)
Per professor/a (gestió inscripció)
Dependrà de les coreografies que ballin
Per concursant

*QÜOTA FREE-MÈDIA: Aquesta qüota permet gaudir de
participació.



Cost
35 €
10 €
30 €

les fotos i els vídeos de la vostra

Les fotos s’hauran de sol·licitar per correu electrònic i es rebran en format digital.
Les escoles rebran un enllaç, per correu electrònic, per descarregar-se TOTS els vídeos de
les seves coreografies.

2.3. ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ (correu electrònic)
· Aquests documents caldrà enviar-los escannejats
info@pjujoldansajove.com




en un únic correu electrònic a:

Document 1. FULL DE FOTOGRAFIES PER LES ACREDITACIONS:
o Hi ha dos documents: el doc. 1.1 per a participants i el doc. 1.2 per a professorat.
o Les fotos han de ser en color i amb bona resolució.
o Cal enganxar-les respectant els requadres i posant el cognom i el nom en majúscules
per ordre alfabètic.
Document 2. FULL RESUM PAGAMENTS:
o Els drets d’inscripció s’abonen en un ÚNIC pagament.
o Caldrà adjuntar el doc. 2. RESUM DE PAGAMENTS i el comprovant bancari.

2.4. INGRÉS DRETS D’INSCRIPCIÓ i QÜOTES DE COREOGRAFIESÓ
· El número de compte és el: ES26-0182-0849-8302-0157-5070. Titular Associació Dansadespí.
· NOTA V: En cap cas es retornaran els diners de la inscripció.

Associació Dansadespi - NIF G65616807 - Carrer del Mercat, 5, baixos - (08970) San Joan Despí
Telèfon 933731972 - dansadespi@gmail.com - Consultes PREMI JUJOL: info@pjujoldansajove.com
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