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L'Associació de Saxofonistes d'Andorra, és una organització sense ànim de lucre. 
Té com a objecte la promoció, recerca, estudi i divulgació del saxòfon en particular i de 
la música en general.  
 
Any rere any i des del 2013, fa realitat l'ANDORRA SAIX FEST, un dels Festivals de 
saxòfon més importants en el panorama Internacional. 
 
Respon als següents VALORS: compromís, sintonia, proximitat, actitud, cultura, 
qualitat, autenticitat, modernitat, coherència, col·lectivitat, alegria, espontaneïtat, 
llibertat, unió, vivacitat, entusiasme, il·lusió, tradició, patrimoni i llegat. 

MEMÒRIA 2019

Actualment el Concurs Internacional de Saxofon d'Andorra, és un dels més ambiciosos 
per la seva qualitat en premis i prestigiós pel seu alt nivell acadèmic participant 
saxofonistes de tot el món. El concurs està inscrit a la FEDERACIÓ MUNDIAL DE 
CONCURSOS INTERNACIONALS DE MÚSICA. 

La VII edició (2019), va tenir 60 inscrits de 18 països. 



ANDORRA SAX FEST 2020
SPONSORS

Des de fa tres anys existeix la versió juvenil del concurs, en el qual participen joves i nens 
entre els 8 i 18 anys d'edat.  

Durant la III edició (2019), van participar 21 saxofonistes de 10 nacionalitats diferents. 
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Amb un total de 8 professors: Claude Delangle, Vincent David, Jean-Denis Michat, Nikita 
Zimin, Christophe Bois, Mariano García, Christophe Grèzes y Nacho Gascón, es van 
realitzar més de 80 classes individuals, amb 47 alumnes. 

El festival va acreditar un total de 150 saxofonistes. 



Es van realitzar 5 concerts amb un públic total de més de 2500 persones. 

L’ANDORRA SAX FEST té com a objectiu oferir un producte molt complet als 
saxofonistes que acudeixen al certamen amb concursos, classes magistrals, concerts, 
workshops i taules rodones a la seva disposició.  
 
Per a fer més atractiu el certamen, en l'edició 2020 volem crear el Saló de Patrocinadors 
Musicals, un espai on les marques podran exposar els seus productes del 6 al 9 d'abril. 

CONCERTS

L’edició del 2020 es realitzarà del 3 a l'11 d’abril
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El Centre de Congressos d'Andorra la Vella, situat en el centre neuràlgic de la 
ciutat i en un emplaçament immillorable, enmig d'una oferta hotelera de més de 5.500 llits 
i un centenar de restaurants, és el marc ideal per a celebrar esdeveniments 
professionals. 
El Centre de Congressos té una superfície de 4.200 m2 distribuïts en instal·lacions com 
un auditori, cinc sales funcionals i una cuina per a servei de menjars. També disposa de 
servei d'aparcament per als assistents. L'equip de professionals garanteix rigor, creativitat 
i qualitat en la prestació de serveis. La tecnologia dels mitjans audiovisuals i la 
funcionalitat del Centre permeten aconseguir un resultat òptim en l'organització de 
qualsevol tipus d'acte. 

INSTAL·LACIONS
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AUDITORI

L’Auditori disposa d’una superfície de 1.100 m2, amb 900 places tipus teatre que es 
poden transformar fàcilment en 450 places amb taula de treball. 
Està equipat amb butaques de disseny exclusiu, connexions elèctriques, multimèdia, cinc 
cabines de traducció simultània, equipament de traducci. via infrarojos, equipament 
audiovisual, equipamentd’il.luminació i quatre camerinos.



INSTAL·LACIONS
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SALA LA CONSÒRCIA 

Una superfície total de 570 m2, dividits en dos espais, sala exposicions de 300 m2 i sala 
de conferències de 270 m2, aquesta última amb un aforament de públic assegut de 100 
persones. 



ANDORRA SAX FEST, és una realitat any rere any, gràcies a les nostres Institucions i 
Patrocinadors que fins al dia d'avui han estat donant suport al festival. MOLTES 
GRÀCIES!!! 
Igualment, l'Associació agraeix, tant a docents com alumnes, la confiança que dipositen en 
el Festival.  
Per a nosaltres és important el desenvolupament pedagògic i professional dels 
saxofonistes, i està directament associat a les marques musicals. El nostre esforç també 
se centra en satisfer i trobar beneficis per a totes dues parts. 
Perquè l'ANDORRA SAX FEST sigui una realitat, necessita de les ajudes dels 
patrocinadors i a continuació es detallen diferents propostes: 

TARIFES DE PATROCINADORS

SPONSOR DIAMOND 2.000€ (2 DISPONIBLES) 
Presentació comercial de la marca de 45 minuts en streaming 
 
Presentació comercial a pàgina completa en el programa general. 
 
Bàner/logotip: lloc web oficial, programa general, programa de concerts. 
 
Espai comercial per a exposició (3 taules de 2 metres) en el recinte firal (Centre de 
Congressos). 
 
Roll-up en l'Estand i a la Llancuna (Centre d'aules d'estudi). 
 
Obligació i dret a complir amb els horaris pactats d'exposició. 

SPONSOR GOLD 1.300€ (4 DISPONIBLES) 
Presentació comercial de mitja pàgina en el programa general. 
 
Bàner/logotip: lloc web oficial, programa general, programa de concerts. 
 
Espai comercial per a exposició (2 taules de 2 metres) en el recinte firal (Centre de 
Congressos) 
 
Roll-up en l'Estand i a la Llancuna (Centre d'aules d'estudi) 
 
Obligació i dret a complir amb els horaris pactats d'exposició. 

SPONSOR SILVER 600€ (10 DISPONIBLES) 
Bàner/logotip: lloc web oficial, programa general, programa de concerts. 
 
Espai comercial per a exposició (2 taules de 2 metres) en el recinte firal (Centre de 
Congressos) 
 
Roll-up en l'Estand. 
 
Obligació i dret a complir amb els horaris pactats d'exposició. 

SPONSOR BRONZE 300€ 
Espai comercial per a posar flyers. 
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Aquestes aportacions es veuran repercutides en els premis dels participants. 
 
Les sol·licituds de patrocinis es presentaran durant el període comprès entre el 30 de 
setembre i el 31 d'octubre 2019, aquestes sol·licituds es tramitaran per ordre d'inscripció. 
A partir d'aquest moment i fins al 15 de novembre 2019 es podrà formalitzar i signar el 
contracte de patrocini, en aquest període les empreses patrocinadores realitzaran un 
primer pagament (50% a la signatura del contracte, i un segon pagament 50% 15 dies 
abans de l'inici de ANDORRA SAX FEST 2020. 
 
Si durant aquesta setmana l'empresa patrocinadora no fa efectiu el primer pagament, 
s'entendrà com una renúncia. 
 
Si el patrocinador no fa efectiu el segon pagament, la quantitat pagada per endavant no 
serà retornada.  
 
Si una empresa patrocinadora incompleix intencionadament els termes de l'acord de 
patrocini, l'organització es reserva el dret de rebutjar les ofertes de patrocini d'aquest 
patrocinador per al futur de ANDORRA SAX FEST. 
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