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GUIA RÀPIDA DEL CONCURS INTERNACIONAL DE DIRECCIÓ D'ORQUESTRA 

“LLÍRIA, CITY OF MUSIC” 

 

 

Qui pot participar en el concurs? 

 

• Els directors i les directores d'orquestra de totes les nacionalitats que 

amb data de 27 d'abril de 2021 no superen els trenta-cinc anys d'edat. 

 

Com s’hi fa la inscripció? 

 

• Mitjançant el formulari en línia disponible en el web oficial del concurs 

www.lliriacityofmusic.es, així com en www.aesdo.com, aportant la documentació que 

s'indica. 

 

Quin és el termini de sol·licitud? 

 

• Del 27 d'abril al 10 de maig de 2021 (ambos inclusivament). 

 

Com puc saber si he sigut seleccionat o seleccionada? 

 

• Una vegada valorades les sol·licituds, rebràs un correu d'admissió o 

inadmissió al concurs a l'adreça electrònica que hages indicat. 

 

En quants dies ho sabré? 

 

• En cap cas després del 17 de maig de 2021. 

 

I si no en rebera comunicació? 

 

• Hauràs de fer-nos-ho saber abans del 13 de maig de 2021 enviant un 

correu a concursdireccionorquestalliria@gmail.com, fent constar en l'assumpte “NO 

RESPOSTA INSCRIPCIÓ”. 

 

Per al cas que hi siga admés o admesa, què he de fer? 

 

• Disposaràs de cinc dies des que confirmes la recepció del correu enviat 

per a abonar la quota de participació de 50,00 € mitjançant transferència bancària al 
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número de compte ES7900495065682810377708 en concepte de “CONCURS 

DIRECCIÓ ORQUESTRA”, indicant el teu nom i cognoms. 

I si no confirme la recepció del correu? 

 

• La no-acceptació de l'avís de notificació de lectura facilitada pel servidor 

en el transcurs dels tres dies següents a l’enviament donarà lloc al teu desistiment de 

participació de manera automàtica. 

 

Hi ha alguna possibilitat que finalment hi participe si he sigut inadmés o inadmesa 

en la primera comunicació? 

 

• Sí. L'exclusió d'aspirants permet la participació dels qui estiguen en 

reserva en la llista de persones admeses i no admeses per estricte ordre de priorització. 

 

De quantes proves es compon el concurs? 

 

• El concurs s'estructura en quatre fases. En la taula següent en pots 

consultar les dades més rellevants: 

 

FASE 
NOMBRE MÀXIM 

DE PARTICIPANTS 

TEMPSMÀXIMDE 

REALITZACIÓ 
REPERTORI 

PRIMERA 25 10’ 
STRAVINSKI, Igor. Història d'un soldat (editat 

per John Carewe; edició Chester; versió suite) 

SEGONA 15 15’ 
TXAIKOVSKI, Piotr Ilitx. Serenata percordes en 

Do Major, Op. 48 (edició Breitkopf & Härtel) 

TERCERA / 

SEMIFINAL 
6 25’ 

MOZART, Wolfgang Amadeus. Simfonia N. 29 en 

La Major, Kv. 201 (edició Breitkopf & Härtel) 

QUARTA / FINAL: 

ASSAIG 
3 45’ 

•COLL, Francisco. Cantos (edició Faber Music). 

•MOZART, Wolfgang Amadeus. Mi tradì quell’alma 

ingrata, Recitatiu iària de Donna Elvira de l'òpera 

Don Giovanni (edició Breitkopf & Härtel). 

•BEETHOVEN, Ludwig van. Coriolano, obertura, 

Op. 62 (edició Breitkopf & Härtel) 

QUARTA / FINAL: 

CONCERT 
3 45’ 
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Quan i on es realitza cada prova? 

 

• A continuació disposes del calendari del concurs: 

 

FASE DIA HORA LLOC 

PRIMERA 13-07-2021 (PER DETERMINAR) (PER DETERMINAR) 

SEGONA 14-07-2021 (PER DETERMINAR) (PER DETERMINAR) 

TERCERA / SEMIFINAL 15-07-2021 (PER DETERMINAR) (PER DETERMINAR) 

ASSAIGQUARTA / 

FINAL 
16-07-2021 (PER DETERMINAR) (PER DETERMINAR) 

CONCERT QUARTA / 

FINAL 
17-07-2021 (PER DETERMINAR) (PER DETERMINAR) 

 

Quin és l'ordre de participació? 

 

• El dilluns 12 de juliol de 2021 a les 19.00 hores a l'Ajuntament de Llíria 

està prevista la recepció dels candidats i candidates i el sorteig per a establir l'ordre 

de participació. 

 

Qui formen part del jurat? 

 

• Els tribunals de cada fase estaran compostos per membres de reconeguda 

trajectòria musical. 

 

Què s'avaluarà? 

 

• Les valoracions dels membres del jurat s'ajustaran als criteris següents: 

 

FASE CRITERIS 

INICIAL / SELECCIÓ 

• Anàlisi crítica dels vídeos 

• Biografia 

• Cartes de recomanació o, si no n’hi ha, contactes d'una o més referències 

vinculats a la formació, carrera professional i trajectòria de la persona 

sol·licitant 
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FASE CRITERIS 

RESTA 

• Gestualitat expressiva 

• Interpretació 

• So 

• Dinàmiques 

• Articulació 

• Afinació 

• Balanços 

 

Quins són els premis? 

 

PRIMER PREMI 

 

• 5.000,00 € i diploma acreditatiu atorgats pel M. I. Ajuntament de Llíria. 

 

Així mateix, la persona guardonada amb el primer premi podrà ser 

convidada a dirigir les orquestres col·laboradores següents al llarg de les temporades 

2021/22 i 2022/23: 

 

• Orquesta Nacional de España. 

• Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. 

• Orquestra de València. 

• Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 

• Orquesta Filarmónica de Málaga. 

• Orquesta Ciudad de Granada. 

• Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. 

• Oviedo Filarmonía. 

• Orquesta de Extremadura. 

• Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 

 

SEGON PREMI 

 

• 1.500,00 € i diploma acreditatiu atorgats per l'Asociación Española de 

Directores de Orquesta (AESDO). 

 

TERCER PREMIO 

 

• 1.000,00 € i diploma acreditatiu atorgats per l'Asociación Española de 

Directores de Orquesta (AESDO). 
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PREMI ESPECIAL AESDO 

 

• 1.500,00 € atorgats per l'Asociación Española de Directores de Orquesta 

(AESDO). 

 

Així mateix, el soci o la sòcia d’AESDO que obtinga la millor classificació 

general del concurs podrà col·laborar amb les orquestres següents al llarg de les 

temporades 2021/22 i 2022/23: 

 

• Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV. 

• Harmonie Ensemble. 

• Orquesta ESMAR. 

• Orquesta Joven de Extremadura. 

• Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia. 

 

El premi AESDO és compatible amb qualsevol dels premis anteriors.  
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