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SOLICITUDE TALLER DE GRAVACIÓN XUVENIL LUSQUIÑOS

NOME DO/A RESPONSABLE: ................................................................................................................................

DNI: ........................................................................ Data de nacemento: ........................................................

Enderezo: ....................................................................................................................................................... 

Localidade: .................................... CP: ...................... E-mail: ........................................................................

Teléfono: ................................................. Ocupación:.......................................................................................

Datos do grupo

Nome do grupo: ............................................................................................ Integrantes ...............

Web/Redes sociais ..........................................................................................................................

Estilo Musical ................................................................................... Ano de formación ....................

Nome e apelidos integrantes do grupo DNI

1

2

3

4

5

Instrumentos que utilizarán na gravación

1

2

3

4

5

Preferencia de datas para a gravación 

1ª opción

2ª opción

O horario de gravacións será martes e xoves de 17.00 a 22.00h • Cada grupo ou solista contará con 20h. (catro sesións de
cinco horas cada unha) para gravar e mesturar os temas • Poderedes gravar dous temas (sempre creacións propias) que
non poderán exceder en ningún caso os 12 minutos  
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Despois de ser informado/a do regulamento (ANEXO I) do Taller de Gravación Xuvenil Lusquiños o cal acepto
en todos os seus puntos, SOLICITO:

Poder utilizar as instalacións e o equipamento do Taller de Gravación do Espazo Lusquiños da
Mocidade,  facéndome  responsable,  en  representación  do  grupo  citado,  da  conservación  das
instalacións e materias, así como de seguir as recomendacións do técnico de son.

 AUTORIZO  A  RECIBIR  INFORMACIÓN  SOBRE  AS  ACTIVIDADES  DA  CONCELLERÍA  DE  XUVENTUDE,

BEN SEXA VÍA EMAIL OU SMS.
Os datos incorporaranse a un ficheiro de tratamentos de datos, cuxo titular é o Concello de Ourense. Non
se prevé transmisión de datos a terceiros e a súa finalidade é a xestión de información e oferta de
actividades da Concellería de Xuventude.
Conforme a Lei Orgánica 15/99 de 13 de marzo, vostede poderá acceder, modificar ou cancelar os datos
recollidos, mediante comunicación escrita.

 DOU  O  CONSENTIMENTO  EXPRESO  PARA  A  REALIZACIÓN  DE  FOTOGRAFÍAS  OU  REPORTAXES

AUDIOVISUAIS QUE A CONCELLERÍA DE XUVENTUDE UTILIZARÁ EN TAREFAS DE PROMOCIÓN DAS
SÚAS ACTIVIDADES.

 AUTORIZO A QUE A CONCELLERÍA DE XUVENTUDE CONSULTE AO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA OS

DATOS DE PADRÓN DA PERSOA RESPONSABLE E MEMBROS DO GRUPO. DE NON SER O CASO DEBERÁN
ACHEGAR COA SOLICITUDE UN VOLANTE DE EMPADROAMENTO

Ourense, ............ de ................................  de 201..... Sinatura
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ANEXO I

1.- CONTEXTUALIZACIÓN

Na cidade  de  Ourense  sempre  existiu  unha  gran  inquietude  entre  os  mozos  e  mozas  pola  música.
Aprender a tocar un instrumento e ter un grupo musical forman parte das afeccións máis destacadas de
moitos/as deles/as. A Concellería de Xuventude de Ourense, sendo consciente desta cuestión e sabedora
da existencia de moitos grupos musicais, acorda habilitar o denominado Espazo Lusquiños da Mocidade
para por  a disposición da mocidade ourensá un espazo con dotación suficiente para que os grupos
musicais noveles da cidade poidan desenvolver os seus ensaios musicais de balde. A fonte de inspiración
do actual Espazo Lusquiños da Mocidade foi o denominado "Taller Municipal de Música" que durante 15
anos, e con Moncho Lusquiños ao frente, serviu de ferramenta promocional aos grupos ourensáns que
podían gravar unha maqueta cos seus temas de balde . Mais de 100 grupos de distintos estilos musicais,
desde o jazz ao rock pasando polo metal mais extremo ao pop encheron de acordes e melodías aquel
espazo situado no Campo da Feira fomentando a ilusión durante aqueles anos a tantos mozos e mozas.
Desde  a  Concellería  de  Xuventude  e  sabedoras  da  existencia  de  novas  ilusións  e  novos  proxectos
musicais na cidade, apostamos pola posta en funcionamento do Taller de Gravación Xuvenil Lusquiños
como un complemento aos locais de ensaio para fomentar a posta en valor dos grupos noveles da cidade
e incentivar a súa permanencia, durabilidade e consolidación, promovendo proxectos musicais serios e
de futuro.

2.- OBXECTIVOS

• Fomentar  a  práctica  musical  dotando  á  mocidade  dos  medios  técnicos  necesarios  para
desenvolvela e potenciar así a creación de novos grupos musicais. 

• Fomentar as relacións persoais a través da música, promovendo equipos dispostos a loitar por un
mesmo fin que é a consolidación do seu proxecto musical.

• Fomentar  o  encontro,  a  comunicación,  a  cooperación  e  a  promoción  cultural  da  mocidade
favorecendo a súa formación e integración.

• Proporcionarlles aos grupos noveles un lugar de experimentación e primeira toma de contacto
cun estudio a través da disciplina de gravación cun/cunha técnico/a de son.  Formalos/as para
que esta primeira experiencia lles sirva como preparación para acudir no futuro a un estudio
profesional.

• Mediante a gravación de dous temas proporcionar aos grupos ourensáns un recurso para a súa
promoción, difusión e posta en común coa comunidade da súa música e talento.

3.- PERSOAS DESTINATARIAS

Solistas e grupos musicais noveles de diversos estilos con al menos o 50% dos membros empadroados na
cidade de Ourense e con idades comprendidas entre os 15 e os 35 anos. 
Quedan excluídos todos aqueles grupos ou solistas que xa teñan editado algún traballo discográfico.

4.- TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES

Os gruos solicitantes deberán presentar por Rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación:

• Solicitude de uso do Taller de Gravación Xuvenil Lusquiños
• Biografía e foto do conxunto ou solista.
• Fotocopia do DNI da persoa representante do grupo
• No caso de menores de idade, autorización paterna ou materna
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5.- TEMPORALIZACIÓN

Nesta primeira quenda CATRO meses para 8 GRUPOS:
Mes de presentación de solicitudes: Segunda quincena de MAIO ou ate completar 8 grupos/solistas.
Meses de gravacións: Xuño, Setembro, Outubro e Novembro
Pechado: Xullo, Agosto, Decembro 

6.- OBSERVACIÓNS

• As solicitudes serán tramitadas por rigoroso orde de entrada por rexistro
• No  caso  de  non  cubrir  os  8  grupos/solistas  anuais  na  segunda  quincena  do  mes  de  maio,

permanecerá aberto o prazo ate completar as 8 prazas ofertadas. 
• Os grupos que queden a partir da praza 8, permanecerán en lista de agarda e terán prioridade

para a seguinte quenda.
• O horario de gravacións será martes e xoves de 17.00 a 22.00h.
• No caso de non poder acudir á gravación no periodo de tempo asignado deberase notificar con al

menos quince días de antelación.
• Os grupos/solistas solicitantes poderán gravar DOUS temas (sempre creacións propias) que non

poderán exceder en ningún caso os 12 minutos.
• Cada grupo ou solista contará con 20h. (catro sesións de cinco horas cada unha) para gravar e

mesturar os temas.
• As persoas solicitantes deberán porse en contacto co técnico de son antes da gravación para

ultimar detalles acerca do método a seguir para a gravación. Tendo en conta que a finalidade
deste taller é educativa deberán seguir sempre as indicacións e consellos do técnico do Espazo
Lusquiños.

• Os dereitos de autor/a e propiedade intelectual serán das persoas creadoras da letra e a música.
• Unha vez rematada a mezcla dos temas entregarase á persoa representante do grupo unha copia

da gravación.
• Todos os grupos deberán asinar un compromiso no que indican que os seus temas non serán

utilizados  con  fins  comercias  e  que  serán  usados  únicamente  con  fins  promocionais  e
divulgativos.

• O Concello de Ourense poderá utilizar o material gravado para difundir a través de plataformas
musicais, web ou redes sociais.

• O Concello de Ourense resérvarse o dereito a mudar horas de gravación, sempre previo aviso, e
por necesidades do servizo.

7.- MEDIOS TÉCNICOS

Na sala de gravación:
• Batería TAMA Imperialstar e un set de platos básico
• 1 amplificador de baixo Fender Rumble 350
• 2 amplificadores de guitarra Fender FM212R
• Microfonía
• Xirafas e soportes 

Na sala de control:
• Ordenador IMAC de Apple + Programa de gravación de audio
• 1 RME FIREFACE 800
• 1 RME OCTAMIC II
• 1 mesa dixital YAMAHA 01V96
• 1 xogo de monitores de estudio M-AUDIO BX8A DELUXE
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