
 



   
 

   

 

VI CONCURS DE DANSA VILA DE BLANES 
 

24, 25 I 26  DE FEBRER DE 2023 

TEATRE DE BLANES 

 
El concurs de dansa Vila de Blanes, organitzat per l’Associació de dansa Élancé amb el 
suport de l’Ajuntament de Blanes, té com a finalitat fomentar la participació dels joves 
estudiants de dansa, i oferir la oportunitat a les escoles i als seus professors de donar a 
conèixer el seu treball, així  com fomentar l’apropament entre les diferents escoles de 
dansa. 
 
El concurs esta obert a estudiants de dansa amateur i pre-professional de qualsevol 
nacionalitat. La categoria pre-professional serà exclusivament per a solistes i duets, 
prèvia selecció i el premi serà econòmic. Els estudiants de dansa solistes d’entre 10 i 22 
anys que formen part de companyies de dansa juvenils i/o de conservatoris 
professionals els recomanem participar en la categoria pre professional. 
 

Tots els alumnes s’han d’inscriure a través d’un professor, centre o escola de dansa. 
S’acceptaran inscripcions en nom propi exclusivament a la categoria pre-professional i 
sempre que el ballarí sigui major d’edat. 

 

Les Places son limitades, s’acceptaran les inscripcions per estricte ordre d’arribada 

 
El jurat, estarà format per professionals de la dansa. Élancé assignarà un jurat 
especialitzat en cada estil per assegurar una valoració totalment professional. 
 
El jurat valorarà: presència, execució tècnica, interpretació artística, musicalitat, així 
com altres qualitats imprescindibles pel desenvolupament del futur ballarí. 
 
S’entregaran les puntuacions al final del concurs a cada escola. 
 
La llista de guardonats serà publicada a la pàgina web de l’associació i a la premsa 
local. 
 



   
 

   

ESTILS AMATEURS: 
 
 . Dansa clàssica i neo clàssica 
 
 . Dansa Contemporània 
 
 . Dansa Jazz (en totes les seves modalitats) 
 
 . Fusió  

 
  

MODALITATS AMATEURS: 
 
 . Solos 
 
 . Duos / trios 
 
 . Grupals 
 

Els grups han d’estar compostos per un mínim de 4 ballarins i un màxim de 16 ballarins. 
S’acceptaran grups amb ballarins d’edats corresponents a categories diferents, l’organització 
decidirà a quina categoria queden ubicats 

Per grups mes grans consulteu amb l’organització. 

 

 
CATEGORIES AMATEURS:  
 

  

  Categoria 0  6 – 9 anys  2016 – 2013 
 
  Categoria 1  8 – 11 anys  2014 – 2011 
 

  Categoria 2  11 – 14 anys  2011 – 2008 
 
  Categoria 3  14 – 17 anys  2008 – 2005 
 
  Categoria 4  17 – 22 anys  2005 – 2000 
 
  Categoria 5  + 22 anys    

 

Es pot fer ús de les sabatilles de punta a partir de la categoria 2. 



   
 

   

 

PUNTUACIÓNS AMATEUR 

 

PUNTS SOLOS DUOS/TRIOS GRUPALS 

10  TÈCNICA TÈCNICA TÈCNICA 

10  MUSICALITAT MUSICALITAT MUSICALITAT 

10  EXPRESIVITAT/COMUNICACIÓ EXPRESIVITAT/COMUNICACIÓ EXPRESIVITAT/COMUNICACIÓ 

10  ÚS DE L’ESPAI COMPLICITAT COHESIÓ DE GRUP 

10  COREOGRAFIA COREOGRAFIA COREOGRAFIA 

 

 

 

PREMIS AMATEUR 

 
 
   MEDALLA D’OR   44 – 50 PUNTS 
   
   MEDALLA DE PLATA  35 – 43 PUNTS 
 
   MEDALLA DE BRONÇE  25 – 34 PUNTS 
 
   DIPLOMA DE PARTICIPACIÓ   0 – 24 PUNTS 
 

 
       TROFEU A LA MÀXIMA PUNTUACÓ DE CADA ESTIL, DISCIPLINA I CATEGORIA 
 
       GRAN TROFEU A LA MILLOR PUNTUACIO    
 
       INVITACIÓ PER BALLAR A LA GALA A CRITERI DEL JURAT  
  
       Hi haurà diferents entregues de premi durant el transcurs del concurs.  

  

 

 

 

 



   
 

   

  CATEGORIES PRE PROFESSIONAL 

 

SOLOS CLÀSSIC I CONTEMPORANI 

Categoria 0 10-13 anys (2012 al 2009) 

Categoria 1 14-17 anys (2008 al 2005)  

Categoria 2 18-22 anys (2004 al 2000) 

Els ballarins que es presentin a les dues categories (clàssic + contemporani) podran 
optar al guardo ÉLANCÉ (reconeixement al ballarí mes complet valorat en 400,00€) 

 

DUETS  

Categoria Clàssic  10-22 anys (2010 al 1999) 

Categoria Contemporani 10-22 anys (2010 al 1999)  

Els ballarins seran puntuats en relació a les capacitats i qualitats mostrades en 
referencia a la seva edat. 

  

NOTA: 

.L’organització demana un petit vídeo que mostri el nivell del ballarí, no es necessari un 
vídeo a l’escenari, pot ser una gravació a l’aula d’una variació o de  un exercici de classe. 
(en queden exclosos tots aquells ballarins que ja han estat seleccionats en edicions 
anteriors o ballarins cursant estudis oficials en conservatoris) 

.Els ballarins solistes poden presentar una variació (clàssic o contemporani) o dues 
variacions (clàssic + contemporani / clàssic + clàssic / contemporani + contemporani) 

.En cas de presentar variacions de repertori amb dret d’autor, serà responsabilitat del   
ballarí o de l’escola tenir-ne el corresponent permís.  

.L’organització es reserva el dret de reorganitzar les categories. 

.L’organització es reserva el dret de convidar alguns ballarins a actuar a la Gala Final, 
on també es farà l’entrega de premis. 

 
  



   
 

   

PUNTUACIÓ PRE-PROFESIONALS    

Tècnica   10 punts    

Musicalitat   10 punts    

Comunicació i expressivitat 10 punts    

Ús de l’espai   10 punts    

Virtuosisme   10 punts    

Total 50 punts 

 

GUARDONS PRE-PROFESSIONALS 
 
 SOLOS CLÀSSIC I CONTEMPORANI 
 

 CATEGORIA 0 CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 
PRIMER PREMI 200,00€ 250,00€ 300,00€ 

SEGON PREMI 150,00€ 200,00€ 250,00€ 
TERCER PREMI 100,00€ 150,00€ 200,00€ 

 
 DUOS CLÀSSIC I CONTEMPORANI 
 

 CLÀSSIC CONTEMPORANI 
PRIMER PREMI 300,00€ 300,00€ 

SEGON PREMI 200,00€ 200,00€ 
TERCER PREMI 100,00€ 100,00€ 

  
 GUARDO ESPECIAL ÉLANCÉ 
 
 Al ballarí mes complert (atorgat per deliberació del jurat)   400,00€ 
 
 PREMI DEL PÚBLIC 
 
 Sessió fotogràfica amb @mw_fotografia 
 
 

EN TOTAL MES DE 5000,00€ EN PREMIS EN METALIC. 



   
 

   

 
 
 
Medalla i diploma per tots el participants. 

 
 
L’organització es compromet a intentar unificar la categoria pre professional en 
un únic dia (Gala inclosa) 

 
 

Els premis seran adjudicats segons la puntuació obtinguda, exceptuant el Guardó 
 Especial Élancé, que serà per decisió del jurat. 
 
 

Per obtenir guardó s’hauran d’assolir un mínim de  30 punts sobre 50. 
 
 
En cas d’empat serà el jurat qui decidirà a qui s’atorga el guardó. 
 
 
El jurat es reserva el dret de deixar algun guardó vacant. 
 
 
La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 
 
Tots els premis en metàl·lic tindran la corresponent retenció del IRPF.  
 
 
Alguns membres del jurat podran oferir beques d’estudi al seu criteri. 
 

  
L’entrega de premis es dura a terme en el transcurs de  la Gala Final del Concurs. 
 

 

     

 
 



   
 

   

MÚSICA I DURADA 
 
 

Inscripcions Plataforma wop:  
 

S’hauran de penjar les músiques a la plataforma en format mp3. 
 

S’haurà d’indicar la durada de la música. 
 

En el apartat “nombre de la pieza/música” s’haurà d’escriure el nom de la 
coreografia, la categoria, la modalitat i l’estil. 
 

També s’haurà d’indicar la col·locació dels ballarins. 
    
Inscripcions e-mail o correu ordinari: 
 

S’hauran d’enviar les musiques amb el nom de la coreografia, la categoria, la 
modalitat i l’estil (en aquest ordre) a les metadades de l’arxiu al e-mail de 
l’associació: associaciodansaelance@gmail.com 
 

També s’haurà d’enviar un llistat de les músiques enviades indicant la durada i la 
col·locació dels ballarins. 

 

Durada: 
 

 Categories C0 i C1 
 

  Solos  1’00’’ – 1’30’’ 
  Duos/Trios 1’00’’ – 2’00’’ 
  Grupals 1’00’’ – 2’30’’ 
 

 Categories C2, C3, C4 i C5 
 

  Solos  1’30’’ – 2’30’’ 
  Duos/Trios 1’30’’ – 3’00’’ 
  Grupals 1’30’’ – 3’30’’ 
 
 Pre-professionals 
 

  Màxim 3’00’’  
 

 Sempre es respectarà la durada de les coreografies de repertori. 
 

mailto:associaciodansaelance@gmail.com


   
 

   

  
  
 
 

INSCRIPCIÓ:  
 BALLARÍ  25,00€ 
  

    PROFESSORS  15,00€ 
    De 1 a 15 ballarins 1 professor gratuït 
    De 16 a 30 ballarins 2 professors gratuïts 
    + de 30 ballarins 3 professors gratuïts 
    (tots els professors hauran d’estar acreditats) 

     
COREOGRAFIES: 
 

AMATEUR  
   
GRUPAL  12,00€ per ballarí 

    DUO/TRIOS  15,00€ per ballarí 
    SOLO   30,00€  
 

PRE-PROFESSIONALS 
  
1 VARIACIÓ  45,00€ 

    2 VARIACIONS 80,00€ 
    DUOS   90,00€ la parella 

 
MASTER CLASS: 
 
    AMATEUR 

Master class  10,00€  per classe i per ballarí 
 
    PRE-PROFESSIONALS 
    Master class  10,00€ per classe i per ballarí 
    Coaching   15,00€ per variació 
 
L’organització es reserva el dret de cancel·lar o fusionar les Master Class. 



   
 

   

 

PER FORMALITZAR LES INSCRIPCIONS TENIU DUES OPCIONS: 

 

1- Plataforma wop 

 

                   http://www.wop.online 

 

2- E-mail o correu ordinari 

 

Per inscriure’s caldrà enviar: 

. fulls d’inscripció degudament complimentats  

. justificant de pagament 

. full de drets d’imatge de cada participant 

. fotocòpia del DNI de cada participant 

Trobareu tots els documents a la nostre web: 

http://www.associaciodansaelance.com 

 
Ho podeu enviar abans del 22 de Gener de 2023 a: 

E-mail:  associaciodansaelance@gmail.com  

Adreça postal: Avinguda de la Pau, 18. 17300 Blanes (Girona) 

S’acceptaran inscripcions fora de termini sempre que quedin places i amb 

un increment del 10% en totes les quotes. 

Les inscripcions seran acceptades per ordre d’arribada i es faran efectives 

un cop efectuat el pagament al següent número de compte  

 

ES92 0049 3907 0724 1403 7193 

 

Un cop realitzades les inscripcions nomes es reemborsarà l’import en cas de força 
major justificada.  

http://www.wop.online/
http://www.associaciodansaelance.com/
mailto:associaciodansaelance@gmail.com
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