PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA AS SEDES DOS ENCONTROS
DA BANDA SINFÓNICA INFANTIL E XUVENIL DE GALICIA 2018-2020

O punto de partida do proxecto, o Plan Nacional de Bandas de Música:
O Plan Nacional de Bandas de Música é unha proposta da Asociación Nacional de
Directores de Banda de España, que en cooperación con outras institucións, xurde
coa intención de apoiar o desenrolo bandístico español; unha das manifestacións
culturais de máis arraigo social e musical no noso país. O Plan Nacional potencia e
fomenta á Banda como unha ferramenta educativa.
En Galicia, á Banda Sinfónica Infantil de Galicia e a Banda Sinfónica Xuvenil de
Galicia seguiranlle outros proxectos dentro do Plan Nacional, co obxectivo de crear
unha rede de escolas e bandas coa mesma filosofía de traballo e obxectivos comúns
(educativos, sociais, culturais, patrimoniais,...)
Ver documental resumo 2016: https://youtu.be/Ep98xJqbCDg

Obxectivos
● Promover a creación e fortalecemento das bandas e escolas de música en todo
o territorio nacional, mediante procesos integrais de xestión, formación,
divulgación, organización local, investigación e dotación.

Con dúas finalidades xerais:
● Usar á banda de música como unha ferramenta formativa en tódolos niveis e
centros educativos.

● Garantir unha ampla participación social no desfrute de bens e servizos
culturais e un aporte á construción de identidades locais e o desenrolo integral
das comunidades.
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Descrición:
● Mediante proxectos concretos anuais da Banda Sinfónica Infantil de Galicia e
da Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia. Un encontro anual no verán (entre 5
a 7 días cada un). Dous/tres concertos en cada encontro.
● Organizados pola Asociación Nacional de Directores de Banda, co apoio da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da
Secretaría Xeral de Cultura; xunto coa colaboración de Concellos (sede para
os ensaios e concertos), bandas de música galegas, escolas, conservatorios,
Federación de Bandas, e outras institucións.

Prazo:
Presentación de candidaturas estará aberta ata o 23 de decembro. A candidatura
será única (para a banda infantil/banda xuvenil). Un comité organizativo formado por
membros da Asociación Nacional de Directores de Banda decidirá cales son as
mellores propostas, tanto para a banda infantil como para a banda xuvenil, que se
adaptan ós proxectos a desenvolver para os encontros musicais 2018-2020.
Os formularios cubertos, serán enviados por email a:
bandasinfonicadegalicia@yahoo.es

Sobre o proxecto. Obxectivos que se pretenden:

● Facer da Banda Sinfónica Infantil e Xuvenil de Galicia, un modelo educativo,
cultural e social de agrupación musical; integrada no Plan Nacional de Bandas
de Música.

● Contribuír ó traballo que realizan ás Bandas, Escolas de Música e
Conservatorios de Galicia, por medio dunhas agrupacións que sirvan como
punto de unión e conexión de todas elas.
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● Recuperar composicións de autores galegos, transcribilas, adaptalas en
dificultade para ser tocadas por nenos, editalas, gravalas en CD/Vídeo e
difundilas a toda a sociedade.

● Potenciar e apoiar aos novos compositores e directores galegos.

● Dar a coñecer ós xoves músicos galegos, o seu patrimonio musical e cultural;
ás veces perdido ou pouco valorado.

● Coñecer o patrimonio musical doutras culturas, valorando o propio.

● Fomentar a creatividade, o traballo en equipo, a participación e a creación dun
grupo.

Sobre que lle aporta ó municipio-sede:
● Concerto: en cada sede seleccionada terá lugar á finalización do encontro, un
concerto que acollerá a todo o publico interesado en asistir. O concerto terá
entrada libre ca idea de transmitir e mostrar todo o traballo feito durante os
ensaios.
● Publicidade e promoción turística: A través das webs, redes sociais da
ANDB, prensa, carteis,... darase a coñecer unha promoción do municipio.
Durante o encontro gravarase en vídeo un documental no que se poderá ter
unha idea do alcance do proxecto, a nivel pedagóxico, musical e social. Nesta
gravación aparecerán unha serie de imaxes dos lugares e emprazamentos
máis representativos do pobo, zona da sede.
● Divulgación do patrimonio musical local/comarcal: como parte
fundamental do proxecto, apostase polo rescate e divulgación do patrimonio
histórico-musical de Galicia. A sede contará, dentro do posible, con
representación dentro do programa de ensaios e no concerto de clausura dun
compositor relacionado co pobo, cidade ou comarca na que se celebre o
encontro; conectando así o proxecto educativo co ámbito local no que se dan
as condicións necesarias para facelo.
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FORMULARIO DE CANDIDATURAS PARA SEDE DO ENCONTRO
DA BANDA SINFÓNICA INFANTIL/ XUVENIL DE GALICIA
(Selección sedes 2018-2020)

Entidade colaboradora (organización local):

Enderezo:

Nome do representante:

Cargo que desempeña:

Teléfono de contacto:

Email:
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Outras entidades locais que colaborarían no encontro (se é o caso):

Especificar cales son as mellores datas, no período de verán:
(Os encontros faranse nos meses de xullo/agosto en datas a determinar)

Sobre as instalacións das que se dispoñen:
Describir brevemente número de aulas, local de ensaio, auditorio…
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Materiais:
Materiais didácticos dos que dispoñen (cadeiras, mesas, pizarras,...):

Materiais musicais: atriles, material de percusión,... (adxuntar un listado do instrumental que
se posúe ou se é posible conseguilo a través dalgunha entidade/asociación musical do
entorno)
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Comer e durmir. Medios loxísticos
Que tipo de instalacións se ofertan. Detallar brevemente medios/servizos dos cales dispoñen
as instalacións.

Actividades complementarias que se ofertan (se é o caso), tanto musicais como non musicais.
Adxuntar listado de actividades que os nenos/rapaces poden realizar preto do entorno dos
ensaios. Así como o prezo das mesmas e a posibilidade de subvencións ou descontos.
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¿O concello/entidade organizadora que resulte elixido pode asumir parte dos gastos do
encontro ou ben aportar material co fin de que o encontro resulte o mais económico para os
participantes?

Pode cubrir directamente este formulario no seu ordenador, a través de Acrobat.
Os formularios cubertos, serán enviados por email antes do 23 de decembro 2017
a:
bandasinfonicadegalicia@yahoo.es
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