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1.BASES: 
La convocatòria està oberta a qualsevol tipus de formació de música 
clàssica.

2. TEMPORALITAT: 
Els concerts es realitzaran de dilluns a diumenge, del 17 d’octubre  
al 29 de novembre del 2020.

3. TEMÀTICA 2020:  
Sabies que…?  Les històries que s’amaguen darrere de cada 
composició.
Sabies que les variacions Goldberg les va compondre J.S.Bach per 
encàrrec del comte Keyserlingk per a relaxar-se en les seves nits 
d’insomni? O que la famosa Marxa Radetzky la va escriure J.Strauss en 
honor al militar austríac el Sr.Joseph Radetzky per celebrar la victòria 
contra l’exèrcit italià. I qui no coneix la famosa Para Elisa? Diuen que 
Beethoven dedicà aquesta peça a la seva alumna Therese Malfatti, 
que ell n’estava enamorat,  però que a causa de la seva mala lletra el 
copista en lloc de Therese escriví Elisa i aquest fou el nom que passà  
a la posteritat. 
Hi ha un munt d’històries per descobrir darrere de cada peça musical. 
Vine a descobrir-les! 

4. DURADA: De 45 a 50 minuts

5. PAGAMENT: Caldrà presentar una factura electrònica a l’Ajuntament 
de Barcelona. En funció de l’import, caldrà fraccionar el pagament, 
presentant una factura a l’equipament on es durà a terme l’actuació, 
a banda de l’esmentada factura electrònica a l’Ajuntament. En alguns 
dels equipaments serà imprescindible tenir la capacitat legal de signar 
un contracte mercantil.

6. PROPOSTES: S’han de presentar complimentant el següent 
formulari, amb data màxima dijous 28 de maig de 2020.

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’INTÈRPRETS PER AL CICLE DE 
CLÀSSICA A HORTA GUINARDÓ PER A PROFESSIONALS:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyFTxTvkJmMaLp7x6xOi27oyM0bSK6d3TC2kdcYlVTLoRTeQ/viewform


Clàssica Horta-Guinardó és un cicle de música clàssica organitzat pel Districte 
d’Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona. Any rere any, oferim un 
cicle de concerts de música clàssica i altres activitats complementàries a 
Biblioteques, Centres Cívics, Casals i altres equipaments de forma gratuïta amb 
la voluntat d’acostar la música clàssica a tots els públics d’una manera propera i 
pedagògica.
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Clàssica Horta-Guinardó?
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