CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ DE COMPONENTS DEL COR DE LA
CATEDRAL DE MALLORCA
El Cabildo de la Catedral de Mallorca, òrgan gestor del Cor de la Catedral de Mallorca, convoca
proves selectives per a la cobertura de diferents llocs amb els següents termes:
BASES
PRIMER - Objecte
L'objecte de la present convocatòria és la cobertura de veus en totes les cordes en el Cor de la
Catedral de Mallorca per a les seves actuacions.
SEGON - Selecció
Els aspirants hauran de remetre al Degà-President del Capítol de la Catedral de Mallorca instància,
en model oficial que s'adjunta a aquestes bases, acompanyada del Currículum Vitae, on constaran
els estudis musicals i l'experiència vocal i/o coral, i els documents que l'aspirant estimi convenients
i que acreditin el seu nivell de formació i/o experiència i fotografia recent. El termini per a la
presentació d'instàncies finalitzarà el 6 de novembre de 2020 a les 23.59 h si és telemàtic o al
tancament de les oficines de la Catedral de Mallorca si és presencial.
Les proves d'admissió se celebraran el dissabte 14 de novembre de 2020 a partir de les 10.00 h a la
Catedral de Mallorca. A causa de les restriccions per COVID-19, els aspirants seran citats, per cordes,
a hores diferents. Tot això, dependrà del nombre d'aspirants presentats.
Les proves consistiran en:
1. Exercici de vocalització.
2. Interpretar dues cançons/lieder/chansons en diferents idiomes i estils de lliure elecció.
3. Una ària d'oratòria de lliure elecció.
4. El tribunal podrà, a més, sol·licitar el següent exercici:
• Una o dues lectures a primera vista.

Hauran d'enviar-se còpies de les obres de lliure elecció per a l'acompanyant proporcionat per
l'organització. Hi ha la possibilitat de portar el seu propi acompanyant, en qualsevol cas, hauran
d'indicar-lo a l'hora d'emplenar la instància.
El tribunal, en qualsevol moment, podrà interrompre el desenvolupament de la intervenció d'un
aspirant i donar-la per finalitzada quan al seu judici quedi suficient acreditada l'aptitud o ineptitud
de l'aspirant.
TERCER - Tribunal qualificador
La selecció dels aspirants s'efectuarà per una comissió designada pel Capítol de la Catedral de
Mallorca, a aquest efecte.
QUART - Obligacions dels seleccionats
Els aspirants que resultin seleccionats estaran obligats a participar en totes les sessions de treball
que es realitzin per a la preparació de cadascuna de les actuacions de l'agrupació. Aquestes es
realitzaran, preferentment, divendres al capvespre o nit i/o dissabtes al matí. El director tendrà la
potestat d'afegir sessions si així ho estima oportú.
Hauran de realitzar 3 i/o 4 actuacions al mes, a la missa dominical. Així com, en les principals
celebracions de l'any litúrgic en les quals el Capítol disposi la participació del cor.
L'acceptació d'aquestes bases suposa l'autorització, al Capítol de la Catedral de Mallorca, a la
utilització dels drets d'imatge estàtica i dinàmica i dels quals li poguessin correspondre com a
intèrpret o executant en el Cor de la Catedral de Mallorca per a la seva difusió per a qualsevol
finalitat, inclosa l'enregistrament en qualsevol suport per a qualsevol àmbit temporal o territorial,
així com per a la promoció i informació en mitjans de comunicació o xarxes socials.
CINQUÈ – Retribucions
Els integrants del Cor de la Catedral de Mallorca tendran dret a una retribució, mitjançant la
presentació de la seva deguda factura. Aquestes retribucions seran comunicades als seleccionats en
la primera reunió.

SISÈ - Facultats del director
El director musical podrà prescindir de qualsevol dels components seleccionats per al Cor, si en el
desenvolupament dels diferents assajos preparatoris o actuacions, s'observés negligència
professional i/o personal o baix rendiment per part d'algun dels seus membres.
SETÈ - Relació contractual
La relació, entre els membres del cor i la Catedral, serà d'una prestació de serveis.
VUITÈ - Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar de les següents maneres:
• A través del correu electrònic: directorartistico@catedraldemallorca.org
• Presencialment a las oficines de la Catedral de Mallorca: C/ Capiscolat, 2, 07001 Palma
(Mallorca). Illes Baleares. En horari de dilluns a divendres de 09.00 a 13.30 h.

INSTÀNCIA
AL IL·LM. SR. DEGÀ PRESIDENT DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE MALLORCA.
Sr./Sra._________________________________________________amb DNI__________________
nascut a _______________________________________ el_______________________________
amb domicili al carrer/plaça _______________________________________________________
n. _______ pis__________ C.P. ___________ localitat _________________________________
Tel. ________________________ e-mail ______________________________________________
EXPOSA
1. Que reuneix totes les condicions exigides en la convocatòria realitzada, pel Cabildo de la Catedral
de Mallorca, per a l'accés al Cor de la Catedral de Mallorca.
2. Que acompanya, segons la base segona de la convocatòria, la següent documentació:
SI/NO Curriculum Vitae.
SI/NO Certificat d'aptitud de coneixements musicals.
SI/NO Partitura de piano de l'obra de lliure elecció.
SI/NO Fotografia recent.
SOL·LICITA
Sigui admesa la present instància i, previs els tràmits oportuns, disposi la seva inclusió en la llista
dels aspirants, fent constar que SI/NO necessitarà el pianista proporcionat per l'organització per a
la prova.
En

a

de

de 2020

(firma)
Indicar l'obra de lliure elecció
____________________________________
____________________________________

