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Amb la col·laboració de

Del 16 al 24 de febrer de 2008

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya neix
el setembre de 1993 amb el nom de Jove
Orquestra Simfònica de Catalunya (JOSC).
No va ser fins al 1999 que va passar a
anomenar-se com ara, JONC. L’Orquestra
va ser dirigida per Josep Pons des de la seva
fundació fins a l’any 2001, any en què Manel
Valdivieso n’agafa el relleu com a director
artístic.

L’any 1999 es constitueix la Fundació JONC
per aglutinar el nombre creixent de iniciatives
que en el seu sí van prenent forma. El seu
Patronat està integrat per diversos
representants de la Generalitat de Catalunya,
del cercle cultural i musical català i alhora el
president de la Generalitat n’és el president
honorífic.

Des del seu naixement, els objectius
principals de la JONC han estat:

• Facilitar una formació orquestral integral
als joves músics del nostre país,

• Col·laborar activament en la inserció dels
joves músics en la vida laboral,

• Contribuir a la formació i a l’enriquiment
de nous públics.

Tot aquest treball es du a terme mitjançant
encontres de treball, classes, conferències,
concerts, programes de ràdio i televisió,
edició de materials educatius pensats per a
diferents públics i altres produccions.

La Fundació Jove Orquestra Nacional de
Catalunya inclou tres orquestres diferents:

La JONC Alevins està formada per joves
músics menors de 18 anys. El seu objectiu
és la introducció al treball d’orquestra d’alta
qualitat.

La JONC abasta fins als 25 anys i té com a
objectiu principal la formació orquestral
integral.

La JONC Filharmonia està orientada a
culminar els objectius educatius i artístics de
la JONC mitjançant produccions amb criteris
professionals. La finalitat és oferir una
formació postacadèmica als joves músics i
facilitar-los l’accés a la vida professional.



Qui s’hi pot presentar?Realització
de les audicions

Aquesta convocatòria va adreçada a totes
aquelles persones que hagin nascut o visquin
a Catalunya, i també les que hi estiguin
vinculades per motius d’estudis o de
residència en l’actualitat.

Altrament, qualsevol persona d’una altra
comunitat autònoma o d’un altre país que
hi estigui interessada, podrà presentar-s’hi
assolint, si s’escau, la condició de convidat.

JONC Alevins

• Per presentar-s’hi per primera vegada cal
no haver complert el 16 anys.

• Cal presentar dues obres d’estils diferents,
una d’elles d’estil clàssic (de 1730 a 1830),
i tenir preparats els passatges d’orquestra
que hi ha al web.

Propers Encontres
20è Encontre, estiu
Del 28 de juny al 5 de juliol de 2008.
Concerts el 4 a Manresa i el 5 a Barcelona.

21è Encontre, Nadal
Del 27 de desembre al 4 de gener de 2009.

JONC

• Per presentar-s’hi per primera vegada cal
no haver complert els 23 anys.

• Hauran de presentar una obra d’estil clàssic
(de 1730 a 1830) de lliure elecció, i tots
els passatges d’orquestra corresponents
a l’instrument que es troben a la pàgina
web, entre els quals la comissió avaluadora
n’escollirà alguns.

Propers Encontres
39è Encontre, Setmana Santa
Del 15 al 19 de març de 2008. Concert el
6 d’abril al Palau de la Música.

40è Encontre, estiu
Del 14 al 27 de juliol de 2008. Encontre
conjunt amb la JONDE. Concerts el 25 a
l’Auditori de Saragossa i el 27 a l’Auditori
de Barcelona.

41è Encontre
Principi de setembre. Música de cambra.

42è Encontre
Del 27 de desembre al 6 de gener de 2009.

JONC Filharmonia

• Qualsevol músic que tingui fins a l’edat
de 30 anys podrà presentar-se amb l’únic
requisit de poder acreditar una titulació
superior. En cas de no poder-ho acreditar
es podrà presentar un currículum
acadèmic o professional.

• Caldrà presentar un 1er moviment d’un
concert d’estil clàssic (en el cas que no hi
hagi repertori clàssic de l’instrument
s’haurà de presentar un concert del
repertori estandar). I tots els passatges
d’orquestra corresponent a l’instrument
que es troben a la pàgina web.

Properes produccions
Abril-maig 2008
Producció en col·laboració amb Catalunya
Música.

Novembre 2008
Producció en col·laboració amb el Palau de
la Música de Barcelona, en el cicle Primer
Palau.

Les audicions es realitzaran els dies:

Dissabte 16 de febrer
Barcelona (ESMUC)

Diumenge 17 de febrer
Barcelona (ESMUC)

Dilluns 18 de febrer
Barcelona (ESMUC), percussió, arpa i piano

Dimarts 19 de febrer, tarda
Girona (Conservatori)

Dimecres 20 de febrer, tarda
Tarragona (Conservatori)

Dijous 21 de febrer, tarda
Tarragona (Conservatori)

Divendres 22 de febrer
Barcelona (ESMUC)

Dissabte 23 de febrer
Barcelona (ESMUC)

Diumenge 24 de febrer
Barcelona (ESMUC)

• ESMUC
C/ Padilla 155, 08013 Barcelona

• Conservatori de Música Isaac Albéniz
de la Diputació de Girona
C/ Gaspar Casal 5

• Conservatori de grau mitjà de la
Diputació de Tarragona
C/ Cavallers 10

Totes les persones que estiguin interessades
a presentar-se a les audicions hauran de fer-
nos arribar la butlleta d’inscripció abans del
6 de febrer de 2008. Passats uns dies
d’aquesta data informarem del dia i l’hora
de la prova a través del web.

Per a realitzar la inscripció, es pot trobar la
butlleta a: www.jonc.cat

Nota
En el cas d’instruments que no compten
amb repertori clàssic -com la tuba, l’arpa o
altres-,  es pot presentar una obra que no
sigui d’aquest estil, però cal que abans feu
arribar a la JONC la vostra proposta.

Butlleta d’inscripció


