La Cellera de Ter organitza un concurs de grups de
música, en el marc del projecte Selva Cultura
Connectant Creatiu i Territori
La Selva | 05-11-2018 | 11:03

El Calabutí pretén millorar la professionalització del sector, establir una xarxa de col·laboració
entre els agents i generar nous projectes que millorin l'oferta cultural creativa al territori. La
Cellera de Ter organitza un concurs de grups de música dirigit a totes les formacions musicals no
professionals. Aquest nou concurs de grups de música és una idea seleccionada de la "Borsa de
projectes culturals creatius de la comarca de la Selva", en el marc del programa Connectant talent
creatiu i territori que impulsa el Consell Comarcal de la Selva. Aquest projecte té la finalitat
d'incorporar el talent del sector cultural creatiu als projectes de desenvolupament local de la
comarca de la Selva.
El concurs pretén millorar la professionalització del sector, establir una xarxa de col·laboració
entre els agents i generar nous projectes o productes que millorin l'oferta cultural creatiu al
territori. Està organitzat per l'associació musical Calabutí i l'Ajuntament de la Cellera de Ter amb
el suport i l'acompanyament en l'execució del projecte del Consell Comarcal de la Selva.
El concurs consta de diverses fases. Inicialment, totes les bandes que vulguin participar-hi s'hi
poden inscriure fins al 15 de novembre. Seguidament, es farà la selecció de bandes participants,
una fase que es perllongarà fins al 20 de novembre. A partir d'aquesta data es farà la primera
eliminatòria el 25 de novembre i, a continuació, la segona el dia 2 de desembre. La final del
concurs Calabutí es durà a terme el dia 22 de desembre a la Carpa de l'Estació de la Cellera de Ter.
Els premis del certamen musical Calabuti
La banda que resulti guanyadora se la dotarà amb una preproducció de 16 hores i l'enregistrament
d'EP de quatre temes, la creació d'una càpsula audiovisual ?enregistrament de dos temes en format
actuació prepromoció de la banda-, la difusió de les càpsules audiovisuals a través de la Casa de la
música la Mirona de Girona el programa de suport i acompanyament a iniciatives del sector
musical de l'Espai Marfà centre de suport a la creació, la formació i les iniciatives del sector
musical de Girona
D'altra banda també està previst que s'atorgui un premi al grup guanyador per votació popular:
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programa de suport i acompanyament a iniciatives del sector musical de l'Espai Marfà de Girona:
inscripcions sense cost als cursos i tallers de formació musical. Cursos de gener a juny 2019.
Assessorament i informació per ajudar a orientar les carreres professionals i artístiques del músic,
actuació musical durant la Fira de la Cervesa de la Cellera de Ter 2019.
Aquells grups que vulguin presentar només cal que enviïn les seves sol·licituds a través d'aquest
formulari d'inscripció i enviïn un correu electrònic a calabutimusica@gmail.com. En aquest correu
cal que s'hi adjunti el dossier del grup, la imatge del grup i l'enregistrament de dos o tres temes en
format mp3.
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