
IX Conc

 
Requisits: Podran participar intèrprets alumnes del “Centre d´Estudis Musicals 
Mestre Palau” que cursen ensenyances elementals.
 
Modalitats d'Ensenyances Elementals
 
Modalitat A: Alumnes de 
 
Modalitat B: Alumnes de 2n curs.
  
Modalitat C: Alumnes de 3r curs.
 
Modalitat D: Alumnes de 4t curs.
 
En cada una de les modalitats, el concurs consistirà en la interpretació d'una 
obra elegida lliurement per l'intèrpret del nivell adequat a la 
tar obres orientatives amb el professor de l'especialitat instrumental).

 
Relació Premis 
 
Modalitat A: 
 
• 1r Premi: Diploma i Beca (Matrícula + 1ª Mensualitat curs 2015
• 2n Premi: Diploma i Beca (Matrícula per al curs 2015
 
Modalitat B: 
 
• 1r Premi: Diploma i Beca (Matrícula + 1ª Mensualitat curs 2015
• 2n Premi: Diploma i Beca (Matrícula per al curs 2015
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Modalitat C: 
 
• 1r Premi: Diploma i Beca (Matrícula + 1ª Mensualitat curs 2015-2016). 
• 2n Premi: Diploma i Beca (Matrícula per al curs 2015-2016). 
 
Modalitat D: 
 
• 1r Premi i 2n Premi: Diploma. 
 
Segons l'especialitat del concursant, podrà elegir  entre: 
 

• Accessos Directes a: 
-Banda Simfònica del Centre Artístic Musical. 
-Orquestra Enrique Soriano. 
-Coral Moncada + Beca (1ª Mensualitat). 
 
• Realitzar curs reforç: 
-Matrícula + 1ª Mensualitat curs reforç / CAEP / 2015-2016 
 
• Si no és possible cap opció anterior, val de descompte de 50€ per a 
gastar als nostres Col·laboradors del Centre Artístic Musical. 

 
 

A tots els participants se'ls concedirà Diploma acreditatiu de la seua participació 
al concurs. 
 
El Jurat  que valorarà l'edició  IX Concurs  Jóvens  Intèrprets “Rafael  Alabort” 
estarà compost per: 
 

• Vicepresident del C.A.M.M. 
• Director del C.A.M.M. 
• Professor de Llenguatge Musical del C.A.M.M. 
• Professor d'Instrument C.A.M.M. o Conservatori 
• Músic Destacat del C.A.M.M. 
• Director de la Big Band d'Alboraya 
• Secretària del C.A.M.M. (arreplega en Acta el concurs) 

 
 
Informació i inscripcions : 

 
Omplir el “butlletí d'inscripció” que estarà a disposició del concursant a: 
 

• Secretaria. Horari 10 h. A 15 h. I 17 h. A 20 h. De Dilluns a Divendres. 
• Correu electrònic, E-mail: info@musicalmoncada.Es 
• Telefònicament, Tel: 961390064 
• WEB: www.musicalmoncada.es 



 
Enviar el “butlletí d'inscripció”: 
 

• E-mail. 
• Personalment entregant-lo a secretaria. 

 
El termini límit d'inscripció serà el 22 de maig del 2015. 
 

• Tota inscripció rebuda fora de termini no serà admesa. 
• Una vegada tancat el termini d'inscripció, l'organització penjarà el llistat 

d'admesos al tauler d'anuncis i a la web de la societat. 
 
Data  i Lloc de celebració en les seues quatre modalitats: 
 

• A, B, C i D, el concurs es celebrarà el dia 10 de juny a les 18.00h. 
• Saló d'Actes del Centre Artístic Musical de Moncada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IX CONCURS

 
 
 
Nom i Cognoms: ____________________
 
 
Data de naixement: ______________ Edat:_________
 
Tel.fix i mòbil: ______________________
 
@E-mail:__________________________________________
 
Domicili: ___________________
 
 
NÚM.    Pis:   Porta:    Localitat:__________ Província: ____
 
 
Modalitat a què es presenta:      A
Instrument: ________________________________
 
 
Títol i autor de l'obra que s'interpretarà: __
 
______________________________________
 
 
 
 
Dº/SRA. 
______________________________________
Com a pare/Mare/tuto
  
 

M
 
 
 
                                       
 

 

IX CONCURS JOVES INTÈRPRETS "RAFAEL ALABORT"
 

BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ 

i Cognoms: _________________________________________________

Data de naixement: ______________ Edat:_________ 

Tel.fix i mòbil: ______________________ NÚM. DNI, NIE,________________

l:__________________________________________ 

Domicili: _____________________________________ 

:   Porta:    Localitat:__________ Província: _______  C.P.: _______                        

es presenta:      A    B       C       D   
________________________________ 

Títol i autor de l'obra que s'interpretarà: ________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
Com a pare/Mare/tutor autoritze la inscripció al concurs, 

Moncada a _______________________________,de 2015

                                                                        Firma: 

INTÈRPRETS "RAFAEL ALABORT"  

_____________________________ 

________________ 

 

___  C.P.: _______                        

______________________________ 

_________________________ 

_________________________                             

 
 

oncada a _______________________________,de 2015 


