Bases del concurs ‘’LHtéTalent’’:
El projecte del LHtéTalent i La Nit dels Estudiants es tracta d'un concurs de talents per a tots
els joves de la ciutat.
L'LHtéTalent és la part de semifinals on tots els concursants actuen i d'aquí surten escollits
alguns per participar en la gran final. Aquesta part normalment es celebrava a les diferents
festes dels barris de l'Hospitalet, per donar l'oportunitat als joves a què actuin a les festes
majors dels seus propis barris.
La Nit dels Estudiants és la final del concurs, on surt el guanyador i, a més a més, és una
gran festa per donar la benvinguda a l'estiu per a tots i totes les joves de la ciutat.
Tots els joves estan convidats a participar o bé mostrant el seu talent (que tant pot ser cant,
com ball, com qualsevol altre talent), o bé a ser espectador dels talents dels altres joves de
la seva ciutat. A més a més, cada any comptem amb la participació d'una vintena de
voluntaris que fan possible la celebració de l'esdeveniment.
Aquest any, 2019, l’LHtéTalent i La Nit dels Estudiants canvien la seva metodologia per tal
d’aconseguir un esdeveniment de més qualitat i més eficiència.
El nou projecte continuarà tenint dues parts:
-

L’LHtéTalent continuarà sent la part del projecte on es decideixen els finalistes que
aniran a la gran final, tot i això, hi ha molts canvis, com veurem a continuació.

-

The Summer Pinya’s Fest: La gran final del concurs canvia de nom i de format. La
Nit dels Estudiants es converteix en The Summer Pinya’s Fest i, a part de celebrar la
final del concurs, comptarem amb la presència d’un gran artista. Es celebrarà al
carrer obrint la porta a tots i totes les joves de la ciutat per poder venir a gaudir de la
festa amb nosaltres.

Per tant, aquest any hi haurà un total de 2 dates. Una primera data per als
càstings/semifinals que serà el dia 29 de juny a l’Espai Jove ca n’Arús. I una segona data
per a la final que serà el dia 20 de juliol a l’esplanada de la Tecla Sala.

Les bases del nou concurs són les següents:
1. Qui pot participar?
Qualsevol artista o grup d'artistes que tinguin una habilitat a mostrar (música, dansa, humor,
màgia, teatre, etc.) i que compleixi aquests tres requisits:
- El 50% dels seus membres com a mínim sigui estudiant o resident a la ciutat de
L'Hospitalet.
- El 50% dels seus membres com a mínim tingui entre 12 i 30 anys durant l'any 2019.
- No haver guanyat cap edició anterior de ''L'Hospitalet Te Talent''.
Si no es complissin aquests percentatges però si els requisits, el jurat es reserva el dret
d'admetre participants de forma excepcional sempre que es consideri que la seva
participació és positiva per al desenvolupament del concurs.

2. Abans d'actuar:
1. Els participants hauran d'emplenar el formulari d'inscripció penjat a la web

www.aelh.cat entre l’1 de juny el 22 de juny.
2. En el formulari d'inscripció s'hauran d'emplenar amb especial atenció:
- Dades personals/contacte.
- Necessitats tècniques.
- Enllaç a vídeo on es pugui apreciar una mostra de l'actuació (youtube, vimeo, etc.).
3. L'organització del concurs contactarà amb els participants per informar-los de tot el
necessari i convocar-los a una reunió tècnica que es desenvoluparà el dia 25 de juny i
que servirà per cohesionar i solucionar problemes tècnic-organitzatius. És molt
important assistir-hi.
4. Les actuacions es desenvoluparan en un únic dia (29 de juny) a l’Espai Jove ca n’Arús
i a la Rambla Just Oliveres. D’aquesta primera gala sortiran els finalistes que actuaran a
la final ‘’The Summer Pinya’s Fest’’ el dia 20 de juliol als jardins de la Tecla Sala.

3. El dia de l'actuació:
1. El dia de l'actuació els artistes tindran un màxim de 12 minuts per poder mostrar les
seves habilitats. L'organització es reserva el dret d’ampliar i reduir aquest límit segons la
disponibilitat de l'escenari, respectant sempre el mateix màxim a tots els participants en
aquest escenari.
2. Un jurat compost per 3 experts en cultura de disciplines diverses i que serà comunicat
abans de l'actuació avaluarà totes les actuacions.
3. Per garantir la qualitat del jurat i la seva pluralitat, es gravaran en vídeo totes les
actuacions perquè aquells membres del jurat que no puguin acudir a les actuacions,
puguin avaluar-les igualment. Per aquest mateix motiu, aquest any no s'anunciarà els
premiats en finalitzar l'esdeveniment, sinó a través de les xarxes socials de l'AELH una
setmana després de l'actuació.
4. Sistema de vots:
Aquest any parlem de només dues gales, a la primera sortiran els finalistes (8 persones o
grups) que actuaran a la gran final.
La decisió dels guanyadors serà de la següent manera:
-

60% del pes de la decisió dels guanyadors serà mitjançant un jurat expert.
40% del pes de la decisió recaurà sobre el públic que acudeixi a la primera de les
gales.
Es diferenciarà per categories i els finalistes de cadascuna de les categories seran
en funció de la gent que hi participi.

Els finalistes aniran a la final on només hi haurà un únic guanyador escollit per un jurat
expert.

5. La Final: The Summer Pinya’s Fest
The Summer Pinya’s Fest es desenvoluparà el dissabte 20 de juliol a partir de les 20 h
aproximadament als jardins de la Biblioteca Tecla Sala. En aquesta gala participaran els
finalistes de totes les gales anteriors i el públic escollirà un guanyador i es lliuraran els
premis. També podrem gaudir de l’actuació d’un artista convidat després de les actuacions.

6. Altres:
L'organització es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes bases atenent a les
problemàtiques que es vagin suscitant durant el desenvolupament del concurs.

