CONSERVATORI SUPERIOR DE
MÚSICA “SALVADOR SEGUÍ” DE
CASTELLÓ

IXè CONCURS DE TROMPA

Amb el propòsit d’oferir un element
motivador que ajude a incrementar la qualitat de
l’estudi individual de l’alumnat i també amb la idea
d’ampliar les experiències musicals en l’àmbit de
les audicions a llocs de treball, aquest Conservatori
i els professors de l’assignatura de Trompa
presenten el
IXè CONCURS DE TROMPA
CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA
“SALVADOR SEGUÍ” DE CASTELLÓ
Podran participar tots els alumnes del
CSMC matriculats en l’assignatura de Trompa el
curs acadèmic 2018 - 2019.
El Concurs tindrà una Fase Eliminatòria i
una Fase Final, les quals se celebraran els dies 2 i 3
d’abril respectivament, a les 9:00 hores al Saló
d’Actes del Centre.
Els participants que no es presenten a l’hora
indicada quedaran exclosos.

Fase Final
A. Obra
-

Concert núm. 1, Op. 11. de R. Strauss.

B. Passatges orquestrals
-

Simfonia núm. 9 - L.W. BEETHOVEN
Simfonia núm. 5 - P. TXAIKOVSKI
Ein Heldenleben - R. STRAUSS
Simfonia núm. 5 - G. MAHLER
Simfonia núm. 5 - D. XOSTAKÓVITX

Els concursants hauran d’actuar amb
l’acompanyament d’un pianista, el qual serà ofert
pel Conservatori a aquells que el sol.liciten.
El tribunal podrà interrompre en
qualsevol moment la interpretació dels aspirants i
emetrà un informe als participants que el
demanen.

Fase Eliminatòria
PREMIS
A. Obres
-

Saló d’Actes del CSMC
2 i 3 d’abril de 2019
9:00 h.

Concert núm. 4, KV. 495 de W. A. Mozart
(1r. mov. amb Cadència), ó
Concert núm. 3, KV. 447 de W. A. Mozart
(1r. mov. amb Cadència)

Primer premi: diploma, concert com a solista amb
la banda del CSMC i un xec-regal per valor de
150€ en material musical.
Segon premi: diploma, xec-regal per valor de
100€ en material musical.

B. Passatges orquestrals
-

Simfonia núm. 2 - J. BRAHMS
Till Eulenspiegel - R. STRAUSS
Simfonia núm. 9 - G. MAHLER
Das Rheingold - R. WAGNER
Siegfried - R. WAGNER

Tercer premi: diploma i xec-regal per valor de
50€ en material musical.
Si el guanyador coincideix amb el d’altres
edicions, l’actuació com a solista amb la banda la
farà l’alumne que obtinga el segon premi.

