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BASES del concurs:
1) L’associació ACCIÓ TURMEDA i la revista digital jove i
universitària HIPERBÒLIC, amb l’objectiu de fomentar i
promocionar la poesia visual i sonora jove i els creadors
novells, convoquen el 3r Concurs de poesia àudio/visual
anomenat 1 MINUT DE GLÒRIA.
2) 2) Es tracta de gravar amb un telèfon mòbil o qualsevol
altre aparell gravador, un contingut poètic entès en el
més ample sentit, expressat amb una recitació, lectura,
performance visual…, etcètera que pot anar acompanyada
de qualsevol composició o ambientació artística … Amb una
duració aproximada d’1 minut (o un poc més). La gravació
es pot presentar a la modalitat A) enregistrament visual o la
modalitat B) enregistrament sonor.
3) Hi poden participar els joves de 12 a 30 anys (inclosos).
4) Les gravacions visuals seran emeses a la revista digital
HIPERBÒLIC (www.hiperbolic.es) des del canal de YouTube
que té aquesta publicació, a un espai determinat i marcat
amb el nom del concurs. Les gravacions poètiques sonores
s’emetran per la Ràdio digital i en línia RJH (Ràdio Jove
Hiperbòlica). Dins la pàgina web qualsevol persona podrà
votar lliurement pel poema visual que més li agradi (a la
secció videogràfica) o pel poema sonor en format podcast
emès per la ràdio d’Hiperbòlic.

5) Aquesta votació popular representarà el 50% de l’elecció del poema
visual o sonor guanyador, l’altre 50% serà per decisió d’un jurat.
6) Aquest jurat s’ha de constituir per valorar la qualitat
dels treballs presentats i estarà format per persones de
reconegut prestigi literari, poètic, artístic i audiovisual. El
vot que emeti ha de ser secret i inapel·lable. En conjunt
amb el vot popular s’establirà el guanyador final.
7) El primer premi consisteix en una dotació en metàl·lic de 300
euros (tres-cents euros), diploma i diversos llibres pel millor treball
visual i la mateixa dotació, diploma i llibres pel poema sonor. El
jurat pot concedir els accèssits que trobi oportuns que guanyaran,
a més d’un diploma, una important selecció de llibres. Les obres
guanyadores seran difoses per Internet, ràdio i televisió.
8) Les gravacions s’han d’enviar al correu electrònic:
accioturmeda@yahoo.com. A l’e-mail s’hi ha de posar el
nom o pseudònim (en aquest cas s’ha de fer constar en
el correu) i, voluntàriament, un títol que acompanyarà
l’exhibició de la gravació visual o sonora. També el nom,
llinatges, adreça postal, telèfon i adreça electrònica de
l’autor/a, que en cap cas seran publicats. També es poden
enviar les obres per WhatsApp al número 699 765 589.
9) El termini d’enviament de les gravacions és de l’1 de gener al
2 d’octubre de 2020.
10) L’organització s’ha d’encarregar de seleccionar els treballs que
es presentin, n’ha de desqualificar els que no compleixin les
condicions establertes en aquest document i ha de decidir, de
manera inapel·lable, l’acceptació o no dels treballs presentats
(si voleu més informació d’aquest concurs, també podeu
escriure al correu: accioturmeda@yahoo.com.
11) A causa d’algunes errades, comeses sense mala intenció,
en l’anterior edició, en aquest tercer Concurs s’acceptaran,
excepcionalment, treballs presentats a la segona edició
d’1 MINUT DE GLÒRIA.

