
 

 

Bases del concurs 
 

X KABRONADA MUSIKAL  
 
1. Organització: 
 
La 10ena edició de la Kabronada Musikal, l’organitza l’Associació 
de Diables KABRA, i es realitzarà el 5 d’Octubre del 2019. 
 
2. Participants: 
 
La inscripció es gratuïta. 
 
Aquesta edició està limitada a la participació de 20 colles Adultes i 5 
d’Infantils 
 
No hi ha mínims de percussionistes per colla.  
 
Esta completament prohibit utilitzar qualsevol tipus de material 
pirotècnic per enriquir les vostres actuacions.  
 
La resta de material per acompanyar la vostre actuació esta 
permesa però no serà valorada pel jurat. 
 
Els participants no podran actuar amb més d’un grup concursant, 
excepte que un adult sigui acompanyament dins d’una colla infantil. 
 
En el apartat infantil, es considera com a colla infantil, els menors 
fins a 16 anys. I es permet l’acompanyament de les colles a majors 
d'aquesta edat, un per cada deu infantils. 
 
3. Funcionament: 
 
El funcionament es el de cada any, les colles en el cercavila aniran 
desfilant fins el parc, es tot el carrer Estrella, aquest recorregut serà 
puntuable. Un cop al Parc i arribem tots els participants es farà la 
ronda d'estàtics de cada colla on tindreu un temps màxim de 6min, 
al minut 5 s'informarà que es el últim minut (si ho desitgeu) i al 
minut 6 una senyal sonora conforme heu exhaurit el temps ( i a la 
vegada es penalitzarà en les puntuacions). 



 

 

4. Horaris: 
 
16:00 a 16:45 recepció de colles al Parc  
16:45 a 17:00 Reunió de caps de Tabalers. 
17:00 a 17:15 caminarem tots junts a la ubicació inicial. 
17:30 Cercavila de les colles. 
19:00 Estàtiques al parc de la serp. 
21:30 Entrega de premis. 
 
5. Premis: 
 
Premi KABRONDA MUSIKAL (És publicaran al Setembre) 
 
Premi2 (És publicaran al Setembre) 
 
Premi3 (És publicaran al Setembre) 
 
Premi INFANTIL (És publicaran al Setembre) 
 
6. Jurat: 
 
El Jurat estarà format per professionals de l’espectacle i la musica. 
 
Els criteris de valoració seran l’originalitat, la tècnica, la composició i 
la posada en escena dels grups. 
 
7. Inscripcions: 
 
S’ha d’omplir el formulari https://goo.gl/fERfi6 
 
Qualsevol altre dubte us podeu adreçar a kabrons@gmail.com 
 
8. Observacions: 
 
L’Organització es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte de 
l’acte. 
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