
JAM DE BARRIO
Obradoiros de profesionalización para proxectos musicais emerxentes de Compostela

Se tedes un proxecto musical emerxente, Jam de Barrio ofrécevos un trimestre de ensaios 
e traballo musical deseñado especificamente para as necesidades e ideas da vosa banda, 
orientado por un músico profesional en activo, co que poderedes traballar de cara a 
gravación dunha maqueta e a preparación dun concerto final.

 Quen pode participar?

Bandas e solistas de música emerxentes,  de calquera estilo e sen obra comercial editada, cuxos integrantes teñan 
maioritariamente ata 35 anos de idade. 

 Requisitos

A base xeográfica de acción artística e/ou ensaios da banda ou solista deberá ser o Concello de Compostela ou comarca, e 
non  poderá ter obra comercial editada, agás traballos auto-editados, nin terá asinado contrato discográfico nin editorial. 
O proxecto presentado debe ter clara vocación de profesionalizarse na industria da música.

 Prazo de inscrición, selección e realización

A inscrición será do 15 ao 25 de setembro, cubrindo o formulario en liña na seguinte ligazón:
https://goo.gl/forms/fEuGaRQfOeDtQtVM2
Serán seleccionados dous proxectos para realizar cadanseu obradoiro, e na selección serán tidos en conta os requisitos de 
inscrición, así como traxectoria e posibles gravacións previas do proxecto, e as razóns aducidas para participar.  Os dous 
grupos escollidos serán informados o día 26 de setembro, vía correo electrónico e teléfono. O obradoiro desenvolverase de 
outubro a decembro.

 En que consiste?

1. Coaching musical.  De outubro a decembro, cada proxecto terá un ensaio semanal de dúas horas nos locais de ensaio 
do Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga. Os ensaios estarán dirixidos e asesorados por un músico/a profesional 
galego/a en activo. A finalidade é  dobre: por un lado guiar no arranxo do repertorio actual do proxecto, especialmente 
naquel material que será gravado na maqueta final, fomentando para iso a creación orixinal nova creada durante o 
obradoiro, e por outro lado se axudará a deseñar un show en directo e posta en escena da banda. No caso de non ter de rider 
técnico, axudaráselle ao proxecto a crear o seu propio documento profesional de rider.

2. Gravación dunha maqueta, durante o mes de decembro, de ata catro temas ou 20min máximo, realizado en  estudo 
profesional. Priorizarase a gravación de música orixinal composta polo proxecto durante o obradoiro. Cada proxecto recibirá 
como resultado os masters da música, para a súa distribución ou edición.

3. Festival e concerto final, en decembro, nun contexto profesionalizado. Cada proxecto será  pagado a caché e con alta 
laboral para cada músico/a. No mesmo evento participarán outros grupos profesionais da escena compostelá, cunha jam 
session final na que todos as bandas e solistas poidan tocar xuntos, facilitando así un itinerario para músicos afeccionados 
que queiran profesionalizarse.

+info: jamdebarrio@gmail.com 

Bases completas: https://drive.google.com/file/d/1L_VvS0tAQfgMsYPQhOWeAUoaRysmlcO9/view?usp=sharing




