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S'obre el concurs per dissenyar la
imatge del FeMAP 2022
El festival pretén d'aquesta manera estimular la creativitat i la participació
d'artistes pirinencs, que enguany poden presentar les seves obres fins el 17 de
gener

Imatge del concert a l'església de Salàs de Pallars | @festival_FeMAP

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha donat el tret de sortida al concurs de
cartells a través de la seva pàgina web. El festival pretén d'aquesta manera estimular la
creativitat i la participació d'artistes pirinencs, que enguany poden presentar les seves obres fins el
17 de gener. El guanyador serà l'encarregat de crear la imatge gràfica de l'11a edició i serà
guardonat amb 1.500 euros com a premi. Els finalistes obtindran un passi per a 2 persones per a
tots els concerts del FeMAP 2022 i un exemplar del CD del festival.
Per poder participar en aquest concurs, s'ha de poder acreditar ser artista dels municipis que
formen part del festival. Com cada any aquest concurs constarà de dues fases: una primera on es
seleccionaran sis propostes, quatre escollides per un comitè format per l'Associació FeMAP i
representants municipals i dos per votació popular.
Enguany s'innova en la votació popular ja que per primera vegada es realitzarà a través de les
xarxes socials d'Instagram i Facebook. Un cop triades les sis obres finalistes que passen a la
fase final, un jurat decidirà quin és el cartell guanyador a partir de valorar l'originalitat, l'impacte
visual i l'ús d'elements del territori pirinenc, entre d'altres.
En la darrera edició, el cartell guanyador va ser Corxera dels Pirineus de l'andorrà David
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Casasayas. Durant aquella edició es van presentar gairebé una vintena de cartells de diferents
artistes residents als municipis pirinencs que formaven part del Festival de Música Antiga dels
Pirineus.

Altres notícies que et poden interessar
?
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