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Qué é o XeneraSon Folk?

É un concurso destinado a todas as agrupacións de música e baile tradicional de
Galicia

Como participar?
•

A inscrición é gratuíta e realizarase a través da web (www.gogozo.gal)

•

As persoas integrantes dos grupos concursantes non poderán participar na mesma
edición do concurso formando parte de máis dunha agrupación

Cando e onde se celebra o XeneraSon Folk?
•

O XeneraSon Rock desenvolverase en dúas fases:
O día 10 de setembro será a semifinal
O día 18 de setembro terá lugar a gran final

•

O certame des envolverase no complexo do Monte do Gozo

Que se ofrecerá dende XeneraSon Folk?
•

Contarase cun escenario profesional ou, se así o prefiren as agrupacións
participantes, tamén poderán actuar a pé de campo

•

Cada agrupación dará a súa autorización e cederá os seus dereitos de imaxe á
organización do certame que nunca se utilizarán para un uso comercial.

•

A organización resérvase o dereito a introducir as modificacións que estime
oportunas para o axeitado funcionamento do certame

Como é a dinámica do concurso?
•

Nas semifinais, cada agrupación poderá interpretar ata 4 pezas ou actuar ata un
máximo de 20 minutos

•

Terminadas as interpretacións, o xurado resolverá ao seu criterio a clasificación
dos grupos participantes

•

Á fase final pasarán 6 agrupacións, que deberán interpretar pezas distintas ás da
gala anterior

•

Desta final sairán as 2 agrupacións gañadoras

Quen valorará as actuacións?
•

XeneraSon Folk contará cun xurado composto por 3 persoeiros ligados ao folk e á
música tradicional galega

•

Valorarase todo o conxunto, téndose en conta aspectos como a dificultade, a
execución ou a roupa, entre outros

•

Da decisión unánime do xurado sairán os 6 grupos finalistas da primeira gala e, na
final, os dous gañadores

•

O fallo do xurado será inapelable, sen dereito a reclamación ou recurso algún

En que consiste o premio?
•

As agrupacións gañadoras conseguirán un premio en metálico

•

Ambas as dúas vencedoras tamén terán a oportunidade de tocar nun prestixioso
programa de televisión
Máis información: contidos@gogozo.gal
*A participación neste concurso implica a aceptación destas bases

