La Fundació de Música Ferrer-Salat considera l’educació musical un element fonamental en la formació
integral de les persones i, com a tal, pedra angular
del progrés social. És per això que convoca, un any
més, el seu programa de Beques, que arriba enguany
a la seva Dècima Edició. Les Beques donen suport
als joves músics per realitzar estudis al Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu i, sempre que
es compleixin els criteris d’excel·lència musical any
rere any, els estudiants seleccionats podran optar a
completar els estudis superiors amb el suport de les
Beques.
D’acord amb el compromís de la Fundació Ferrer-Salat amb la recerca de l’excel•lència, en la present
edició el número d’ajuts serà de 12 Beques d’Excel·lència d’un curs per a estudis de tercer o quart
any d’estudis superiors (a cursar en l’any acadèmic
2019-2020), les quals ofereixen reconeixement i suport a les trajectòries acadèmiques destacades del
centre i s’adrecen a alumnes matriculats al Centre
Superior de la Fundació Conservatori Liceu en segon
o tercer curs durant el present any acadèmic 20182019.
Les Beques cobreixen el cost de les classes i les
altres activitats que els responsables acadèmics
determinin per a cada becari.
Les Beques d’Excel·lència seran concedides d’acord
amb el veredicte del tribunal com a resultat d’un
procés de selecció que inclourà audicions, exercicis
i entrevistes segons les especialitats.

AQUESTES BEQUES ET PERMETRAN
- Desenvolupar el teu talent al Centre Superior de
la Fundació Conservatori Liceu, una institució que
ofereix als seus alumnes una formació musical de
gran nivell amb un professorat expert i reconegut,
un entorn educatiu dinàmic i exigent i un extens
programa de classes magistrals amb professors
convidats de gran relleu.
- Formar part d’un grup de destacats joves músics
que reuneixen les condicions necessàries per
aprofitar al màxim un programa musical de gran
qualitat, que dóna accés a nombroses activitats
artístiques dins i fora del Centre.
- Tenir l’oportunitat, sempre que es compleixin
els criteris d’excel·lència musical any rere any, de
realitzar els estudis superiors amb el suport de les
Beques d’Excel·lència de la Fundació de Música
Ferrer-Salat.
Els candidats a les Beques d’Excel·lència han
de tenir la nacionalitat espanyola i estar cursant
segon o tercer curs dels estudis superiors al Centre
Superior de la Fundació Conservatori Liceu durant
l’any acadèmic 2018-2019.
Per a poder optar a les Beques d’Excel·lència, els
estudiants hauran d’haver aprovat totes les assignatures dels cursos anteriors i, a més, tenir un
mínim de 8’5 de mitjana en el seu expedient, o bé
tenir un mínim de 8 de mitjana en el seu expedient
i haver obtingut un mínim de 9 a l’assignatura
principal d’especialitat (Instrument, Cant o Composició) en la nota final del curs anterior (2017-18).
Els estudiants de Pedagogia podran presentar-se
en les mateixes condicions que els estudiants
d’Interpretació.

CALENDARI
1. Inscripcions:
De l’1 al 28 de febrer de 2019
(ambdós inclosos).

3. Audicions per als candidats d’Interpretació
Exercicis i entrevista per als candidats de
Composició

2. Presentació de les obres dels candidats de
Composició:
Fins al 28 de febrer de 2019.

Entre el 4 i el 20 de març de 2019.
Les dates de les audicions i proves per a cada
candidat s’anunciaran oportunament.

PROCÉS DE SELECCIÓ
INSCRIPCIÓ:
Per a inscriure’s, cal emplenar en línia el formulari
d’inscripció que es troba a la pàgina web de la Fundació Conservatori Liceu (www.conservatoriliceu.
es).

AUDICIONS I ALTRES PROVES
Les audicions i altres proves (segons les especialitats) es realitzaran a la seu de la Fundació Conservatori Liceu (Nou de la Rambla 88, 08001 Barcelona) en
les dates indicades al calendari.

REQUISITS PER A LES AUDICIONS I ALTRES PROVES
INTERPRETACIÓ
PROGRAMA A PRESENTAR
INTERPRETACIÓ (MÚSICA CLÀSSICA I CONTEMPORÀNIA)

El repertori serà escollit lliurement entre les
obres del programa del curs actual de cada can-

didat, però haurà d’incloure un mínim de dues
obres o moviments complets d’estils i períodes
diferents.
INTERPRETACIÓ (JAZZ i MÚSICA MODERNA)
L’audició consistirà en la interpretació d’un
programa integrat per un mínim de dos temes
estàndard del repertori del Jazz i la Música Moderna, d’estils contrastats (swing, balada, bossa
nova, fusió, contemporani, etc.).
INTERPRETACIÓ (GUITARRA FLAMENCA)
El repertori serà escollit lliurement entre les obres
del programa del curs actual de cada candidat,
però haurà d’incloure un mínim de dues peces.
COMPOSICIÓ
Els candidats de Composició han de lliurar
durant el període d’inscripció tres treballs de
composició (de característiques i formacions
diferents) en partitura i, si és possible, enregistrats. Les obres es podran presentar en suport
físic o enviar en format gràfics i sonors d’ús
comú.
En una entrevista amb el tribunal, el candidat
haurà d’explicar les seves motivacions artístiques i personals, i respondre a preguntes sobre
les obres presentades.

TRIBUNAL
El tribunal adjudicador de les Beques estarà format
pel Director acadèmic, el Cap del Departament de
Música de Cambra i els Caps de Departament per a
cadascuna de les especialitats.
El veredicte del tribunal serà inapel·lable.

OBLIGACIONS DELS BECARIS
Els Becaris adquireixen el compromís de:
• Seguir amb aprofitament el programa acadèmic de
classes individuals, col·lectives i de música de conjunt establert en el Currículum Superior, incloent-hi
les diverses audicions i concerts que es determinin.
• Assistir a les reunions de seguiment i avaluació
que convoquin la Fundació Conservatori Liceu o la
Fundació de Música Ferrer-Salat.
• Contribuir a enriquir la vida acadèmica i artística del
Centre mitjançant l’assistència i participació en les
activitats musicals a les que se’ls convoqui.

COMUNICACIÓ DELS RESULTATS I CONCESSIÓ DE LA BECA
• El veredicte del tribunal es farà públic en el marc del
concert que oferiran els guanyadors de les Beques
Ferrer-Salat de l’anterior convocatòria, el dia 28 de
març de 2019 a l’Auditori del Conservatori Liceu.
• Els resultats apareixeran anunciats a les pàgines
web de la Fundació de Música Ferrer-Salat i de la
Fundació Conservatori Liceu.
• La Beca es considerarà adjudicada quan el guanyador l’hagi acceptat per escrit mitjançant un correu
electrònic dirigit a la Secretaria del Patronat de la
Fundació de Música Ferrer-Salat (lcapo@fundaciomusicaferrersalat.com) en el termini de 15 dies
naturals a partir de la data de l’anunci del veredicte
del tribunal. Si no es fa així, s’entendrà que el guanyador renuncia a la Beca. En aquest cas, la Fundació
de Música Ferrer-Salat, segons el criteri del Centre
Superior de la Fundació Conservatori Liceu, assignaria la Beca al candidat que es considerés mereixedor,
d’acord amb el principis que inspiren el programa de
Beques.

• Incloure en el seu Currículum Artístic i altres documents rellevants la seva condició d’estudiant del
Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu i
Becari de la Fundació de Música Ferrer-Salat.
• No gaudir de cap altra beca o ajut per al mateix període sense el coneixement i l’autorització expressa
de la Fundació de Música Ferrer-Salat.
L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions
podrà suposar la rescissió immediata de la Beca.
En aquest cas, la Fundació de Música Ferrer-Salat,
segons el criteri del Centre Superior de la Fundació
Conservatori Liceu, assignaria la Beca en el període
restant a l’estudiant del Centre que es considerés
mereixedor, d’acord amb el principis que inspiren el
programa de Beques.

CONTACTE
María Fernanda Martínez
Fundació Conservatori Liceu
beca@conservatori-liceu.es
Nou de la Rambla, 88 08001 – Barcelona
Lidia Capó
Fundació de Música Ferrer-Salat
lcapo@fundaciomusicaferrersalat.com
Diagonal 549, 5a planta 08029 – Barcelona

