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1.BASES
• La convocatòria està oberta a qualsevol tipus de formació de música
clàssica professional.
• Es valoraran les propostes pel seu caràcter divulgatiu, la seva qualitat
musical, així com la seva posada en escena.
• Les propostes artístiques han d’anar destinades a públic escolar
(Primària) o familiar.
• L’espectacle o concert familiar no cal que segueixi la temàtica del
cicle de la convocatòria professional.
2. CALENDARI DEL CICLE
Els concerts es realitzaran entre setmana (dimarts i divendres) i durant
el cap de setmana (tant dissabte com diumenge) des del 8 d’octubre
fins al 4 de desembre del 2022.
3. DURADA
El programa del concert ha de tenir una durada entre 45 i 50 minuts.
4. DOTACIÓ ECONÒMICA I PAGAMENT
El grup haurà d’especificar el seu caixet en el formulari d’inscripció.
Caldrà presentar una factura electrònica a l’Ajuntament de Barcelona.
En funció de l’import, caldrà fraccionar el pagament, presentant
una factura a l’equipament on es durà a terme l’actuació, a banda
de l’esmentada factura electrònica a l’Ajuntament. En alguns dels
equipaments serà imprescindible tenir la capacitat legal de signar un
contracte mercantil.
Les factures han de presenter-se abans del 31 de desembre del 2022.
5. PROPOSTES I FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
S’han de presentar omplint el següent formulari.
S’acceptaran les propostes fins al diumenge 15 de maig del 2022.

Què és
Clàssica Horta-Guinardó?
Clàssica Horta-Guinardó és un cicle de música clàssica organitzat pel Districte
d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. Any rere any, oferim un
cicle de concerts de música clàssica i altres activitats complementàries a
Biblioteques, Centres Cívics, Casals i altres equipaments de forma gratuïta amb
la voluntat d’acostar la música clàssica a tots els públics d’una manera propera i
pedagògica.
@classicahg
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Per a més informació: info@classicahg.cat
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