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4 ZORTZIKOTERAKO KONPOSAKETA NAZIOARTEKO SARIA - FIOP  - 
PORTUGALETEKO NAZIOARTEKO ZORTZIKOTE JAIALDIA 2020, ARAU HAUEN 
ARABERA:  
 
ARAU OROKORRAK 
 
FIOP Musika Elkartea – Portugaleteko Nazioarteko Zortzikote Jaialdia, “otxote”, 
“ochote”, “zortzikote” edo “octeto” izeneko talde Koralak garatu, bultzatu eta 
mantentzeko eta formazio hauel interpretatzeko obren sormena laguntzeko bere 
xedean, sari hauek sortu ditu hauen arabera:  
 
1. BETEBEHARRAK  
 
4 Nazioarteko Konposaketa Saria jatorrizko obreen autoreei emango zaie. Obrak 
zortziketarako idatzita egon behar dira: alde batetik gizonezko lau abotsetarako (bi 
lehen tenore, bi bigarren tenore, bi barítono eta bi baju) eta bestetik abots 
zurientzako (bi soprano, bi mezzosoprano, bi lehen kontraltu eta bi bigarren 
kontraltu) eta ezaugarri hauek bete beharko dira:  
 

- Egile bate edo egile batzuren jatorrizko obra izatea 
- Obren luzapena: bost minutu baino gutxiago 
- Partituren edizioak, orrikatzeak eta irakurketak kalitatea nabarmena euki 

behar dute eta lau abotsak oso argi idatzita egon behar dira. 
- Edukia eta ofizioaren gutxirengo kalitatearekin aurkeztu behar da zeinek 

Epaimahaiak baloratuko dituen 
 
2. EZIN IZANGO DUTE PARTE HARTU 4. NAZIOARTEKO KONPOSAKETA SARI 
HONI:  
 

2.1. Estreinatutako lanen obrak.  
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2.2. Lau abotsetarako idatzita ez dauden obrak: bi lehen tenore, bi bigarren tenore, 
bi barítono eta bi baju edo bi soprano, bi mezzosoprano, bi lehen kontraltu eta bi 
bigarren kontraltu. 
2.3. Obra didaktiko edo pedagogikoak  
 
3. KONSTITUZIOA,  XEDEA ETA EPAIMAHAIAREN LANAK 
 
3.1.   Epaimahaiak 4. Nazioarteko Konposaketa Sariak emateko konpetentzia bakarra 
eukiko du 
3.2.   Epaimahai hau bi kidek eta presidente batek osatuta egongo da. 
Presidenteak boto erabakigarria eukiko du. Presidentea FIOP Musika Elkartea 
– Portugaleteko Nazioarteko Zortzikote Jaialdia Elkartearen Batzarraren kide 
bat izango da. 
3.3.  FIOP Musika Elkartea – Portugaleteko Nazioarteko Zortzikote Jaialdia 
Elkarteko Presidenteak Epaimahaiaren batzarrerako deialdia egingo du.  
3.4.  Epaimahaiaren erabakia subirano eta ezeztaezina izango da.   

 
4. ZUZKIDURA ETA ORDAINKETA  
 

4.1. Epaimahaiaren erabakiak sariak desert edo konpartituta  izatea deklara litzake 
4.2. Sariak saritutako egile bat edo egile batzuren artean banatuko dira.  
4.3. Saritutako obren autoreak FIOP Musika Elkartearekin akordio batera iritsi 
beharko dira, obrak berak zabaltzeko, promozioa egiteko, erabiltzeko edo 
argitaratzeko. 
4.4. FIOP Musika Elkartea – Portugaleteko Nazioarteko Zortzikote Jaialdiak 
hurrengo sariak emango ditu:   
 
Lehenengo saria: 600 euro eta akuarela 
Bigarren saria: 400 euro eta akuarela 
Hirugarren saria: 200 euro eta  akuarela 
 
4.5. Sari guztiek IRPF errentenziñoa euki lezakete, nazioari dagozkion legeen eta egungo 
legediaren arabera. 
4.6. Saritutako obrak SGAEn erregistratuta egon beharko dira saria jaso baino lehen.  
 
5. ESKAERA ETA SOPORTEEN BIDALKETA 
  
5.1 .Lanek entregatu behar dira inolako sinadurarik gabe. Izenorde baten bidez  

bidali beharko dira, hiru kopiarekin. Nahi duenak audioa bidal lezake.  



4 ZORTZIKOTERAKO KONPOSAKETA NAZIOARTEKO SARIA 
FIOP Portugaleteko Nazioarteko Zortzikote Jaialdia 

Asociación Musical FIOP – Festival Internacional de Ochotes de Portugalete 

 
3 

5.2. Material guzti honekin batera (sobre berean) beste sobre itxi bat bidali behar da 
(plika) non datu hauek agertzen diren: izena, abizenak, NAN, telefonoaren zenbakia, 
posta elektronikoaren helbidea eta kurrikuluma 
5.3. Plika sobrean sinatutako lanen izenordea agertu beharko da  
5.4.  Dokumentazio guztia postaz edo info@festivaloctetosportugalete.com posta 
elektronikoaren bidez bidali beharko da, 2020ko urriaren 16ko 24etan baino lehen, 
medio hauek erabiliz:  
 
Postaz:  
FIOP Musika Elkartea 
4 Nazioarteko Konposaketa Saria  
Aldekoena, 121 – 2º izda.  
48940 LEIOA (Bizkaia) 
 
Eskaera guztiek harrera konfirmatuta egon beharko dute,  bakoitzak sarreraren 
zenbaki bat eukiz.  
 
Bi kasuetan, bidalketa-data kontutan hartuko da, lanen aurkezteko  azken egunaren 
24etan bukatuz.  
 
6. JURISDIZIOA ETA FORUA  
 
Parteen artean sortutako iskanbilen ebazpena eta bere interpretaziorako, bai deialdi 
honetakoa bai  Oinarri hauetako erlazio eta baldintzenak,  eta  Parte guztiek Bilboko 
Auzitegietako jurisdizioa onartzen dute.  
 
FIOP Musika Elkartea 
María Díaz de Haro, 2 
48920 PORTUGALETE 
info@festivaloctetosportugalete.com 
Teléfono 00 34 607956196 
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