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I CONCURS  
INTERNACIONAL  

DE MARIMBA 2020 
11⎮09 
12⎮09 



CONDICIONS GENERALS 

Amb l’objectiu d’impulsar la trajectòria artística dels joves percussionistes, Factoria del Rimte 
organitza, dins la V Trobada de Percussió de Pollença, la primera edició del Concurs 
Internacional de Marimba. El concurs està obert a tots els percussionistes nascuts després de l’1 
de maig de 1994, independentment del gènere o nacionalitat. 

INSCRIPCIÓ 

1. E ls candidats interessats s ’han d’ inscr iure directament a l següent l ink: 
www.trobadadepercussio.com 

2. La data límit per a realitzar la inscripció és l’1 d’agost de 2020. 

3. A la inscripció s’ha d’adjuntar la següent documentació: 

• Document d’identificació personal que justifique l’edat del participant. (DNI o Passaport). 

• Breu curriculum de la trajectòria professional i d’estudis, màxim 500 caràcters. 

• Proposta de programa relativa a totes les rondes del concurs. 

• Dues fotografies en alta definició (300dpi). 

• Enllaç privat de Youtube o Vimeo amb la gravació del vídeo corresponent per a la 
primera ronda. 

En cas d’alguna indicència durant el procés d’inscripció, poden dirigir-se a: 
trobadadepercussio@gmail.com 

TASA D’INSCRIPCIÓ 

La tasa d’inscripció del I Concurs Internacional de Marimba és de 40€. 

La tasa d’inscripció no és reemborsable sota cap circumstància i la inscripció no es considerarà 
vàlida fins rebre el rebut del pagament de la tasa. S’haurà de fer el pagament mitjançant 
transferència bancaria al següent compte: 
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IBAN: ES28 2056 0007 8120 3790 9021 

Banc: Caixa Colonya

mailto:trobadadepercussio@gmail.com


ALLOTJAMENT, MANUTENCIÓ i VIATGES 

El participant en el concurs es farà responsable del seu allotjament, així com de la manutenció i 
el viatge a Mallorca. L’organització del concurs s’encarregarà del transport entre l’aeroport de 
Palma de Mallorca (PMI) i la ciutat de Pollença (anada i tornada). 

Factoria del Ritme posa a disposició la informació dels següents allotjaments per als 
participants del  I Concurs Internacional de Marimba:  

• Hotel Desbrull / Tlf.: +34 696747130 / www.desbrull.com 

• Hotel Juma / Tlf.: +34 971535002 / www.pollensahotels.com 

• Hostal Paris / Tlf.: +34 971 867527 / www.hostal-paris.es 

• Apartaments Duva / Tlf.: +34 971868132 / www.duva-pollensa-com  

RONDES 

El concurs constarà de tres rondes, sent la primera d’aquestes la presentació junt a la inscripció 
d’una gravació de vídeo. Totes les rondes seran eliminatòries.  

El repertori a interpretar per a cada ronda serà el següent: 

1a RONDA (gravació de vídeo) 

1. Obra lliure elecció (duració màxima 10’) 

2a RONDA (11 de setembre de 2020) 

1. J. S. Bach: Un moviment ràpid a elegir de les sis suites de violoncel, sonates i partites 
de violí i les suites de llaut. 

2. Obra a elegir de la següent llista: 

• Hurel, P.: Loops IV 

• Mantovani, B.: Moi, jeu… 

• Psathas, J.: One Study, One Summary 

• P. Klatzow, Dances of Earth and Fire 

• Sueyoshi, Y.: Mirage 
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• Thomas, A.: Merlin 

• Marinissen, A.: Totem I & II 

• Miki, M.: Time for marimba 

• Miyosi, A.: Torse III 

• Viñao, A.: Khan Variations 

RONDA FINAL - Màxim 3 finalistes - (12 de setembre de 2020) 

 1. Obra lliure (duració màxima 10’). 

  *Possibilitat de tocar amb electrònica i/o vídeo 

Els resultats seran anunciats a l’acabar cada ronda. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat es 
reserva el dret de poder deixar el premi desert. 

PREMIS 

1r PREMI 

1. 1000€, atorgats per la Fundació Guillem Cifre de Colonya. 

2. Recital en la Trobada de Percussió de Pollença 2021: 

• La Trobada de Percussió de Pollença s’encarregarà de les despesses derivades de 
transport, allotjament i honoraris del solista. 

3. Diploma acreditatiu. 

4. Matricula gratuïta per a la Trobada de Percussió de Pollença 2021. 

2n PREMI 

1. MUSICASA atorgarà un premi en metàl·lic de 400€. 

2. Diploma acreditatiu. 

3. Matricula gratuïta per a la Trobada de Percussió de Pollença 2021. 

JURAT 
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El jurat del I Concurs Internacional de Marimba estarà format per professionals de primer nivell i 
solistes internacionals: 

CALENDARI I PROGRAMA DE CONCURS 2020 

1 d’agost   Data límit d’inscripció  

7 d’agost   Notificació dels resultats de la primera ronda 

10 de setembre  Registre presencial oficial en la V Trobada de Percussió de Pollença 

11 de setembre  2a ronda 

12 de setembre  Ronda final 

ESTUDI A POLLENÇA 

Del 10 al 12 de setembre Factoria del Ritme disposarà, per a aquells que ho requereixen, aules 
d’estudi i la possibilitat de provar en la mateixa sala on es farà el concurs. L’organització de 
l’estudi es durà a terme després de la preselecció. 

GRAVACIONS I FOTOGRAFIES 

El participant cedeix tots els seus drets d’imatge a la Trobada de Percussió de Pollença per què 
pugui realitzar fotografies i gravacions necessàries per a la difusió del concurs. La inscripció al I 
Concurs Internacional de Marimba suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

LOCALITZACIÓ 

La 2a ronda i la ronda final del Concurs es duran a terme a la Sala d’actes del Port de Pollença, 
C/Tramuntana núm. 2, 07470 Port de Pollença. 
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Philipp Spiesser (president) 

Carlota Cáceres 

Josep Devesa (secretari) 

Armando Lorente 

Noè Rodrigo 


