CONVOCATÒRIA BEQUESAIE 2022/2023
AIE, La Societat d’Artistes, Intèrprets o Executants d’Espanya, dins el seu programa
de Fons Assistencial i Cultural, convoca pel curs 2022/2023:
105 BEQUESAIE de Formació o Ampliació d’Estudis Musicals,
segons la següent distribució:
• 12 BEQUESAIE amb una dotació de fins a 600 € destinades a les quatre escoles relacionades a continuació:
— Aula de Música Moderna i Jazz Fundació
4 BEQUESAIE
		 Conservatori del Liceu de Barcelona
		 Dues d’ aquestes beques seran Beques Ricard Roda
— Escuela Fundación Cristina Heeren
4 BEQUESAIE
		 de Arte Flamenco (Aquestes 4 Beques podran agrupar-se
		 a petició de l’Escola en 2 Beques de 1.200 € cadascuna)
— Escuela de Música Joaquín Turina de Sevilla
2 BEQUESAIE
— Escuela Popular de Música y Danza, Madrid
2 BEQUESAIE
• 44 BEQUESAIE amb una dotació de fins a 600 € destinades a les tretze escoles de la
REEM distribuïdes segons el llistat:
— Escuela de Nuevas Músicas, Madrid
4 BEQUESAIE
— Estudio Escola de Música, Santiago de Compostela 4 BEQUESAIE
		 En determinades circumstàncies, el centre pot exigir
		 un mínim d’assignatura per matricular-se
— Taller de Músicos, Madrid
4 BEQUESAIE
— Escuela de Música Creativa, Madrid
4 BEQUESAIE
— Taller de Músics, Barcelona
4 BEQUESAIE
— Escuela de Música Piccolo y Saxo, Logroño
4 BEQUESAIE
— Academia de Música Contemporánea, Madrid
3 BEQUESAIE
— Conservatorio Mayeusis, Vigo
3 BEQUESAIE
— Escuela de Música Presto Vivace, A Coruña
3 BEQUESAIE
— Jam Session Escuela de Música, Barcelona
3 BEQUESAIE
— Taller de Música Jove, Valencia
3 BEQUESAIE
— Escuela Superior de Música
3 BEQUESAIE
		 Progreso Musical, Madrid
— Escola de Música L’Interpret, Lérida
2 BEQUESAIE
Gràcies a aquests acords totes aquestes escoles col·laboren en la dotació d’aquestes 56
BEQUESAIE, amb una aportació al voltant del 40% de l’import total de cada beca. En cas
que la dotació total de la beca no cobreixi l’import total de la matrícula, el/la becat/da, haurà
de fer-se càrrec de la diferència. Mes informació sobre les condicions específiques de cada
Escola en les seves pàgines web.
• 44 BEQUESAIE de Formació o Ampliació d’Estudis Musicals destinades a centres
d’ensenyament musical no oficial, tant a Espanya com en l’estranger de lliure elecció.
• 5 BEQUESAIE de Formació o Ampliació d’Estudis Musicals destinades a Socis d’AIE
majors de 35 anys per a estudiar en centres d’ensenyament musical no oficial, tant a
Espanya com en l’estranger de lliure elecció.
27 BEQUESAIE d’Alta Especialització, segons la següent distribució:
• 5 BEQUESAIE de 4.000 € per a centres d’ensenyament musical no oficial tant a
Espanya com en l’estranger. (Una d’aquestes BequesAIE serà destinada a estudis de
Direcció d’Orquestra)
• 4 BEQUESAIE de 4.000 € per a la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Madrid
• 3 BEQUESAIE de 6.000 € per al Berklee College of Music (Boston, EE. UU.)
• 1 BEQUESAIE de 4.000 € pel Conservatori del Liceu de Barcelona, destinada a Estudis
de Grau Superior Reglat.
• 1 BECAIE de 4.000 € per al Taller de Músics de Barcelona, destinada a Estudis
Superiors Reglats.
• 1 BECAIE de 4.000 € per l’Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid, destinada a
Estudis Superiors de Música Moderna i Jazz.
• 2 BEQUESAIE de 2.000 € per a la Jam Session Escuela de Música de Barcelona
destinada a Estudis Superiors de Música Rock.
• 1 BECAIE de 4.000 € per a la Escuela Superior de Música Creativa de Madrid,
destinada a Estudis Superiors de Música.
• 3 BEQUESAIE per al Liverpool Institute for Performing Arts – LIPA (Liverpool, Gran
Bretanya), amb una dotació de 1.000 €. Aquestes beques estan destinades a
estudiants dels cursos d’Estudis Superiors que ja hagin superat les proves oficials
d’ingrés d’aquest centre, conformement al calendari del mateix. Per obtenir més informació: www.lipa.ac.uk
• 1 BECAIE de Jazz Tete Montoliu de 2.000 €, per centres d’ensenyament musical no
oficial tant a Espanya com en l’estranger.
• 2 BEQUESAIE de 2.000 € cadascuna per Musikene, San Sebastian destinades a Estudis Superiors de Música a les especialitats d’Interpretació Clàssic i Jazz.
• 3 BEQUESAIE de 1.350 € cadascuna per a la Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) destinada a estudiants del Màster d’Estudis Avançats d’Interpretació (MEAI)
per a instruments de música clàssica i contemporània.

6 BEQUESAIE de 300 € destinades als "Cursos Internacionales Manuel de Falla"
organitzats pel Festival Internacional de Música y Danza de Granada, a qualsevol de les
següents modalitats:
•
•
•
•

Acadèmia Barroca del Festival de Granada
Curso Análisis Musical
Curso de Canto
Curso Lo Jondo en las Músicas Actuales

AIE concedirà aquestes beques a alumnes no residents a Granada, seleccionats per un
Tribunal creat expressament per aquesta modalitat, i la seva concessió es comunicarà als
sol·licitants a partir del 3 de juny de 2022. La seva dotació cobrirà les despeses de matrícula
i estada fins a un màxim de 300€, la organització dels Cursos no proporciona allotjament
a Granada, aquesta despesa l’ha de sufragar l’alumne directament amb càrrec als 300€
d’ajut. AIE tramitarà el pagament de les mateixes directament amb els destinataris/es de
les Beques.
Per beneficiar-se de les BEQUESAIE destinades als Cursos Internacionals Manuel de Falla
és requisit indispensable que l’alumne sigui escollit com a actiu pel professor corresponent,
d’acord amb les condicions dels Cursos.
Més Informació a: Tfno.: 661 672 366 | http://www.granadafestival.org
cursos@granadafestival.org
1. REQUISITS PELS SOL·LICITANTS
Optarà a la concessió d’una beca qualsevol estudiant o professional de la
música en actiu, independentment de l’ instrument o modalitat que siguin objecte d’estudi, incloent la veu, direcció d’orquestra o les noves tecnologies.
Tant els estudiants, com els professionals han de tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre país de la Unió Europea, o la d’un país llatinoamericà
i ser residents legals a Espanya.
Els sol·licitants de les BEQUESAIE d’Alta Especialització hauran
d’enviar, junt amb la seva sol·licitud i la resta de documentació, una copia de la seva declaració d’ hisenda més recent, o en el seu defecte de la
dels seus pares o tutors.
2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per tramitar la sol·licitud els interessats hauran d’emplenar el formulari de sol·licitud on-line i
adjuntar la documentació que es demana a www.aie.es/formación/becas-aie/
El termini per a presentar la sol·licitud finalitzarà el 22 d’abril de 2022 a les 18.00 h.
El material aportat en la sol·licitud no serà objecte de devolució, i AIE mantindrà rigorosament la confidencialitat de les dades dels sol·licitants.
3. SELECCIÓ
L’estudi i selecció de les sol·licituds correspon a l’AIE, nomenant per tal efecte Tribunals
específics, formats per professionals de reconegut prestigi, en els criteris de valoració dels
quals es tindran en compte els mèrits acadèmics i artístics dels sol·licitants, així com els
seus plans educatius i professionals. Per a les beques d’Alta Especialització, el Tribunal convocarà audició i/o entrevista personal als candidats que hagin obtingut la major puntuació
en l’expedient de qualificació.
4. NOTIFICACIÓ
A partir del 13 de juliol del 2022, AIE informarà als sol·licitants de la concessió o no de la
Beca, excepte en el cas de les sis BEQUESAIE destinades als Cursos Internacionals Manuel
de Falla, la concessió dels quals es comunicarà a partir del 3 de juny.
5. CONCESSIÓ
La Concessió de les BEQUESAIE és potestat d’AIE, reservant-se la facultat de retirar la Beca
a qui no compleixi amb els requisits adequats.
6. OBLIGACIONS DELS BECARIS
Acomplir les condicions que figuren en aquestes bases.
Acceptar per escrit la beca concedida, un cop remesa per AIE la comunicació oficial de la
concessió. De no produir-se aquesta acceptació abans de la data que s’indiqui a la mateixa,
s’entendrà com a una renúncia implícita a la beca.
Els becaris d’Alta Especialització, es comprometran per escrit a autoritzar l’enregistrament
i publicació de la prova d’audició, així com a participar en un concert organitzat per AIE.
És requisit indispensable pels becaris d’Alta Especialització no estar en possessió d’una
beca d’altra entitat.
7. PAGAMENT DE LES BEQUES
En el cas de les BEQUESAIE destinades a escoles de lliure elecció és condició indispensable
que les despeses d’educació sobrepassin, al menys, un 60% de l’import de la beca.
En el cas de les BEQUESAIE destinades a les escoles amb les que AIE ha establert un
acord de col·laboració, AIE trametrà el pagament corresponent a les BEQUESAIE directament amb el centre d’estudis.
Totes les quantitats esmentades corresponents a les dotacions de les BEQUESAIE són
brutes i queden sotmeses a l’aplicació de la normativa fiscal vigent.
Ha de consultar les bases completes de la convocatòria de BEQUESAIE 2022/2023 a www.
aie.es/formacion/becas-aie
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