
 

    

ACCIONES PARA MÚSICOS 

NOVELES 2020-2021  
CONVOCATÒRIA OBERTA 
ACCIÓ DE CREACIÓ I PROMOCIÓ:  

FLAMENCO-JAZZ AMB CHANO DOMÍNGUEZ 
 
El Taller de Músics i Acción Cultural Española han signat un nou conveni de 

col·laboració per a realitzar la segona edició del projecte Acciones para Músicos 

Noveles 2020-2021. Amb l'objectiu d'impulsar la carrera professional de nous 

talents del Taller de Músics ESEM, aquesta segona edició vol donar resposta a les 

dificultats de connexió i mobilitat entre els circuits musicals novells o informals i els 

circuits professionals o de major projecció. Es desenvoluparan diverses accions i 

convocatòries per a treballar en residència artística amb músics de renom en diferents 

estils musicals, per a realitzar gires nacionals i internacionals i estades en seminaris, 

escoles i festivals internacionals. Totes les despeses de viatges, allotjament i dietes 

dels participants estaran cobertes. 

La present convocatòria se centra en l'estímul de la creativitat i de la promoció musical 

i es dirigeix a tots els estudiants de Taller de Músics ESEM que vulguin ser triats per 

a formar un ensemble d'alumnes que treballarà en residència artística amb un dels 

millors músics de flamenc-jazz, Chano Domínguez. 

 

La residència amb Chano Domínguez serà un entorn perfecte per a dedicar un temps 

a evolucionar la pràctica cap a la fusió del flamenco i el jazz, tenint com a epicentre 

la improvisació. Chano estarà involucrat en aquest projecte creatiu i pedagògic amb 

els alumnes seleccionats per a concebre, entre tots, un espectacle de flamenco-jazz. 

El treball realitzat serà un element important en l'escena musical contemporània, on 

els artistes novells podran veure's reconeguts pel públic en un circuit de música 

professional a nivell nacional i internacional. Al costat de Chano Domínguez, els 

seleccionats s'acostaran de ple a la realitat quotidiana que viu un músic professional 

des del procés creatiu fins a la posada en escena. 



 

    

Els alumnes interessats poden presentar les seves candidatures entre els dies 18 i 30 

de novembre a través del formulari online que trobaran a la pàgina web del Taller de 

Músics ESEM. El 3 de desembre es publicaran les llistes dels primers seleccionats 

que participaran en un workshop amb Chano Domínguez els dies 11 i 14 i ell triarà 

els membres del ensemble. El llistat definitiu es farà públic el mateix 14 de desembre. 

 

FASES DE L’ACCIÓ 

1ª FASE - CONVOCATÒRIA I PRIMERA SELECCIÓ A TRAVÉS DE LA 

CANDIDATURA ONLINE: Del 18 al 30 de novembre de 2020 

2ª FASE - WORKSHOP AMB ELS PRIMERS SELECCIONATS I NOMENAMENT 

DELS MEMBRES QUE CONFORMARAN L’ENSEMBLE: Dies 11 i 14 de 

desembre de 2020 de 9.00h a 13.00h 

3ª FASE - RESIDÈNCIA ARTÍSTICA i ASSAJOS: Entre febrer i març de 2021 

4ª FASE - GIRA: Entre abril i maig de 2021 

 

CONDICIONS PER A LA PARTICIPACIÓ  

 Ser estudiant del Taller de Músics ESEM. 

 Adjuntar la documentació requerida en el formulari (DNI, NIE o passaport i 

una carta de motivació). 

 Adjuntar un vídeo de presentació d'un màxim de 5 minuts, on l'aspirant es 

presenti i toqui una peça en directe. 

 Adquirir el compromís d'assistència i participació en el programa d'activitats 

del projecte. 

 

JURAT I CRITERIS 

Les sol·licituds rebudes seran avaluades en un primer moment per un Comitè format 

pel Director Pedagògic del Taller de Músics ESEM, Sr. Àlex Fortuny, el Cap d'Estudis, 

Sr. Santi Galán i la Directora Tècnica, Sra. Susanna Piquer. Es valorarà el talent, 

l'expedient acadèmic i l'actitud dels candidats cap als estudis superiors, entre altres 

valors afegits. 

 

 

Barcelona, 10 de novembre de 2020 


