
                Punxant Llambilles 2022
CONCURS DE DISCJÒQUEIS 

1 JUNY 2022
  
Neix el concurs "Punxant Llambilles" amb la idea d'oferir a discjòqueis la possibilitat de 
donar-se a conèixer, en un escenari, els seus temes i el seu talent punxant. 
El concurs és obert a tothom, podran parBcipar persones majors de 16 anys amb 
l’única condició de presentar temes i mescles inèdites. 
Per inscriure’s serà necessari aportar les següents dates: Nom complet, nom arKsBc, 
telèfon de contacte, e-mail, data de naixement, fotocòpia del DNI i còpia de la sessió. 

Hem afegit un premi especial, “el popular”, el qual consis8rà que sigui el públic el que 
decideixi quin discjòquei el mereix.    

Premis
Premi a la millor actuació 
1r premi - 300€ 
2on Premi - 200€ 
3er Premi- 100€ 
Premi Popular - 100€ 

En cap cas es podran acumular més de dos premis.

Bases del concurs
El concurs es celebra el divendres 8 de juliol del 2022 de les 23h a les 2h a l’escenari de 
la Festa Major de Llambilles.  

Com a més a més, el guanyador d'aquest any, realitzarà una sessió en el concurs de la 
Festa Major de l'any vinent, com a reconeixement del seu talent (sempre es vulgui o es 
pugui, i òbviament recompensat). 

Cada discjòquei haurà d'enviar una sessió de format en MP3 a 96 Kbps d’un màxim 
de 35min perquè el jurat faci la primera selecció. De totes les propostes rebudes, 
s'escolliran els 10 par8cipants al concurs.  
 
Els i les par8cipants al concurs hauran d'interpretar temes en directe durant 10 
minuts. 

La peça ha de ser inèdita (no pot estar en cap CD editat amb segell discogràfic ni estar a la venda en 
cap boBga ]sica, online o servei d'Streaming de pagament). 



En l’actuació es valorarà: 

• Selecció de temes musicals en el seu esBl. 

• Originalitat en les mescles 

• Tècnica

 

Enregistrament
La Comissió de Festes de Llambilles es reserva el dret d'enregistrar i editar les 
actuacions en directe del concurs.

Material
Cada concursant s’haurà de portar la seva taula de mescles, ordinador, o qualsevol 
altre material que necessiB per poder fer l’actuació.  

Un cop seleccionats els o les parBcipants, se’ls preguntarà de quin material disposen i 
quins són els seus requeriments. 

Inscripcions
Per a realitzar la inscripció, cal omplir el següent formulari:  
 
hcps://forms.gle/tsBRZgUQh9KUVVPTA 

En el formulari cal adjuntar el link (youtube, vimeo, soundcloud,...) d'una cançó i la 
lletra de la cançó. 

El termini d'inscripció finalitzarà el 26 de juny del 2022. 

L’organització es reserva el dret a penalitzar a la persona que adquireixi alguna acBtud 
violenta, falta de respecte a la resta de parBcipants o assistents, arribant fins i tot a 
anul·lar la decisió del jurat i expulsió del concurs. Quedarà automàBcament 
desqualificat qualsevol parBcipant que incompleixi les bases, inclòs el seu objecte, així 
com els horaris d’actuació establerts per l’organització. 

El jurat es reserva la facultat d’interpretar les següents bases i la de realitzar 
comprovacions que esBmi necessàries per a valorar millor als parBcipants, així com per 
a sol·licitar als concursants, en qualsevol moment, que ampliïn la informació 
conBnguda en la sol·licitud. 

https://forms.gle/tsBRZgUQh9KUVVPTA


Les actuacions podran ser gravades, fotografiades, reproduïdes i/o exposades per 
l’organització.

Acceptació de les bases
El fet de parBcipar en el concurs suposa la plena acceptació de les bases.

Jurat
Estarà format per representants del món de la música i un representant de 
l’Ajuntament de Llambilles. 

El seu veredicte serà inapel·lable.

Selecció de concursants 
Es farà una selecció prèvia de les peces inscrites i es comunicarà la par8cipació per 
correu o telèfon als concursants escollits abans del dia 30 de juny del 2022. 

INSCRIU-TE A PUNXANT LLAMBILLES 2022 

 
Contacte 
Mail de contacte: punxantllambilles@gmail.com 

El nostre Instagram: punxant_llambilles 

Telèfon de contacte: 649571089

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQJj5yLgP__hUnx4yepzFcnMHVYe7l3cNMu74DKdGepXCvcw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:punxantllambilles@gmail.com

