
I  A R T S O M  

C O N C U R S  C O M P O S I C I Ó  M U S I C A L  
M O S T R A  S O N O R A  D E  S U E C A



L’Associació Activa la idea, amb la col·laboració de l’Excm. Ajuntament de Sueca proposen el

I Concurs de composició musical ARTSOM. 

BASES REGULADORES: 

Descripció 
- Encàrrec d’una peça original de nova creació, i que no haja sigut estrenada, d’entre 7 i 12 minuts de 

durada.

- Estarà escrita para la formació del Trio Feedback (acordió, saxòfon i contrabaix) i serà estrenada en la 

19 MOSTRA SONORA, que tindrà lloc a Sueca de l’1 al 4 de juny de 2023.

- El candidat o candidata seleccionada tindrà la possibilitat de treballar via telemàtica i de forma 

presencial amb el Trio Feedback.

- Els assajos de forma presencial seran a la localitat de Sueca els dies previs a l’estrena oficial dintre de 

la 19 Mostra Sonora (de l’1 al 4 de juny, data a determinar). En qualsevol cas les despeses 
d’allotjament i estada estaran a càrrec del candidat/a.


- La peça serà escrita per a l’orgànic del Trio Feedback format per acordió, contrabaix i Saxòfon (en 
aquest últim instrument el seu ús queda restringit a qualsevol d’aquest quatre tipus: soprano, alt, tenor 
o baríton).


- També serà possible incloure l’ús de processos audiovisuals (electrònica, imatges, etc.) i de noves 
tecnologies, però tot allò deurà ser prèviament contrastat i acordat amb la formació, així com amb 
l’organització del festival.


Premi: 
La persona seleccionada tindrà com a contraprestació 1000€, en concepte d’encàrrec per una obra 
musical de nova creació, impostos inclosos.


PROCÉS DE SELECCIÓ: 
Obert a qualsevol compositor/compositora de qualsevol nacionalitat i sense límit d’edat.

La selecció es farà mitjançant la lectura, escolta i valoració dels materials enviats a 
mostrasonorasueca@gmail.com


Al títol o tema de l’e-mail s’haurà d’indicar I Concurs de composició musical ARTSOM i deuen 
incloure’s:


1) Un document (en PDF) en què s’indique: 
- Dades personals de contacte

- Curriculum Vitae

- Breu proposta artística de la composició, títol (si existira) o qualsevol referència a la idea sobre la qual 

girarà el procés creatiu.


2) Dues obres lliures de creació pròpia:  
- S’hauran d’enviar 2 partitures ja escrites del candidat/a que hauran d’anar acompanyades amb enllaços 
a gravacions, si hi haguessin, per a la seua posterior valoració i escolta pel comité de selecció.


Inscripció al concurs: 
La persona interessada deurà fer un ingrés de 20€, en concepte d’inscripció, al següent número de 
compte:	 IBAN ES22 2100 1904 9302 0021 1632  

SWIFT/ BIC: CAIXESBBXXX

La quantitat abonada estarà destinada als costos de valoració de les candidatures, i per tant no serà 
reintegrable en cap concepte.


mailto:mostrasonorasueca@gmail.com


El rebut del pagament s’haurà de remetre junt amb la resta de documentació per e-mail, i deuria 
aparéixer el nom del candidat o candidata. Un equip format pels intèrprets, a qui va dirigit l’encàrrec, junt 
amb especialistes en música (els quals seran degudament anunciats) valorarà les obres i escollirà a la 
persona premiada.


Tota la informació estarà disponible a les webs:

www.mostrasonorasueca.com i en www.triofeedback.com


Criteris de valoració 
 Qualitat dels treballs presentats i realitzats amb posterioritat.

 Qualitat artística de la proposta artística presentada i detallada.

 El C.V. serà valorat, però no suposarà un factor decisiu a la selecció final.


DATES: 
La data de presentació de sol·licituds serà fins al 25 de novembre de 2022, publicant la persona 
guanyadora abans del dia 23 de desembre de 2022.

A partir d’aquesta data, i als dies següents, es durà a terme un contracte d’encàrrec de la peça en la qual 
s’especificaran els detalls finals. En qualsevol cas, la peça haurà d’estar finalitzada i entregada als 
intèrprets com a data límit el 5 de maig de 2023*.

El concert en el que s’estrenarà l’obra tindrà lloc dintre de la 19 MOSTRA SONORA de Sueca (de l’1 al 4 
de juny de 2023)


* Qualsevol modificació d’aquesta data límit o aplaçament en l’entrega de la peça, deurà ser aprovat i acordat amb els 
intèrprets del trio feedback. 

TRIO FEEDBACK 
Trio Feedback was born in 2014 and is based in Valencia, Madrid and Amsterdam. Current members are 
Ricard Capellino (saxophones), Esteban Algora (accordion) and Dario Calderone (double bass).


A number of important Spanish 
composers have written for Trio 
Feedback, among others José 
Manuel López López, Ramon 
Lazkano, Voro García and José 
María Sanchez Verdú. Moreover Trio 
F e e d b a c k i s a c t i v e i n t h e 
exploration of young talents, having 
scouted composers such as Ángela 
Gomez, Helga Arias, Juan Arroyo, 
Manuel Rodriguez Valenzuela and 
many others.


Trio Feedback regularly performs at 
E N S E M S ( Va l e n c i a ) , B B VA 
Foundation (Madrid, Bilbao), MUTE-
Encuentros (Toledo), ENSEMS 
(Valencia ) , BBVA Foundat ion 
(Madrid), Contemporary Music 

Cycle of the José Guerrero Center (Granada), International Festival of Contemporary Music (Córdoba), 
CIMUCC Contemporary Music Series (Seville), NAK (Pamplona), Barcelona Modern (Barcelona), 
Musikene (San Sebastian), Contemporary Music Conference of Segovia (Segovia).


Trio Feedback is ensemble in residence at Festival Mostra Sonora (Sueca/Valencia).

more info at: www.triofeedback.com

http://www.mostrasonorasueca.com
http://www.triofeedback.com
http://www.triofeedback.com/

