1.- Nom de l'activitat i currículum de la persona i/o entitat que la presenta

Festival de música jove
Som uns joves que quedem per a tocar i tenim un xicotet grup en el poble. Tenim formació
musical i contactes de grups per a poder muntar aquesta activitat.

2.- Objectius de la mateixa
- Fomentar la música de joves

- Facilitar tocar a grups que esten començant en el món musical
- Afavorir que els joves tinguen una experiència musical diferent
3.- Contingut concret de la proposta i metodologia a utilitzar per a desenvolupar-la

Una vesprada-nit de concerts.
Es parlarà amb els grups de joves locals i es convocaran reunions per a donar a conèixer el festival
i facilitar que la gent participe, seran unes 10 hores de concerts sense interrupció
4.- Públic al qual va dirigit (xiquets/es, adolescents, joves, adults...)

Dirigit a adolescents i joves
5.- Organització de la mateixa: durada i periodicitat, possibles horaris, nombre mínim i
màxim de participants...

Durada, un dia 10 hores, dissabte de febrer
Participants màxim esperem de manera conjunta 150 persones a la vegada, durant les 10
estimem una assitència de unes 300 persones.

6.- Recursos necessaris: espai i equipament, i pressupost

Necessitarem escenari, assegurança, equip so i llums, tècnics, dietes per a l'organització.
Pressupost:
-

Escenari demanar el municipal ------ 0€ cost
Assegurança espectacles ------------200€
lloguer equip so i llums ------------200€
Grup electrògen-------------------- 150€
Dietes per als organitzadors ---------100€
Desplaçament de grups--------------150€
Begudes per a la barra--------------300€
total----1.100€

7.-Proposta de finançament: quan necessites per a tirar endavant la proposta? Quan
pagarà cada assistent al taller?

Finançament: buscarem patrocinadors entre els comerços del poble, i posarem barra per a traure
diners

Les propostes seleccionades seran d'acord amb tres criteris:
1.- Adequació als objectius marcats i capacitat de qui presenta la proposta (apartats 1, 2, 3, 4): 20 punts
2.- Viabilitat econòmica i organitzativa (apartats 5, 6, 7): 20 punts
3.- Els projectes que superen els 20 punts en aquesta valoració passaran pel tercer criteri de valoració:
l'oferta d'aquestes activitats al poble. Seran escollides aquelles a les que s'apunte un número mínim que
faça comparativament rendible l'activitat.

