-CONCURS DE TEATRE AMATEUR RAFAEL ANGLADA 2015STA. COLOMA DE FARNERS
BASES:
1. Hi podran prendre part totes aquelles agrupacions de caràcter no professional que
s’hagin inscrit prèviament i resultin seleccionades.
2. Per tal de ser seleccionats, els grups faran arribar a l’organització un DVD gravat o
bé, algun membre de la comissió organitzadora assistirà prèviament a un assaig o
representació.
3. El termini d’inscripció finalitzarà el dia 3 de desembre de 2014 (dimecres).
4. No es podrà concursar repetint obres que el mateix grup hagi representat en
edicions anteriors al concurs.
5. La posada en escena va a càrrec dels participants i podran utilitzar el material o
elements que existeixen a la sala.
6. La durada de les obres no serà inferior a 90 minuts. Si pel seu interès, innovació o
qualitat, es creu oportú, podrà ser acceptada una obra més breu.
7. Les representacions es faran en diumenge, a ¼ de 7 de la tarda, a partir del 25 de
gener de 2015 en el teatre de l’entitat organitzadora i durant 7 setmanes
consecutives. (25-1, 1-2, 8-2, 15-2, 22-2, 1-3, 8-3)
8. Amb el full d’inscripció els grups enviaran un breu historial, síntesi o sinopsis,
repartiment, algun cartell o fotografia de l’obra i el guió. Les inscripcions es dirigiran
a nom i domicili de l’entitat organitzadora.
9. Pel que fa a les dates d’actuació del concurs, es procurarà harmonitzar i posar-se
d’acord. En cas de no avinença es procedirà a sorteig. El resultat serà inapel·lable.
10. L’entitat organitzadora destina del pressupost una subvenció per representació de
cada obra als grups seleccionats i que es farà efectiva per transferència bancària. La
subvenció enguany és de 600,-€
11. Tindran dret d’accés a l'escenari i vestuaris aquelles persones que designin i
identifiquin els grups concursants. L’entrada a la sala d’espectacles serà de
pagament. A cada grup se li lliurarà sis credencials d’accés gratuït per a totes les
representacions.
12. L’organització finançarà els drets d’autor d’acord amb els mínims establerts.
13. La cloenda del concurs i lliurament de premis es realitzarà el dissabte 22 de març en
el mateix teatre i tot seguit hi haurà un sopar organitzat per tal fi, (informació més
detallada als grups seleccionats).
14. Qualsevol contingència no prevista a les bases serà resolta per l’organització.
15. Es concediran els següents premis consistents en un trofeu, tot i que els membres
del jurat podran modificar-ne, afegir o treure algú si es considera convenient:







Millor obra
Millor direcció
1r i 2n premi_Actor principal
1r i 2n premi_Actriu principal
1r i 2n premi_Actor repartiment
1r i 2n premi_Actriu repartiment





Votació popular
Maquillatge, perruqueria i vestuari
Escenografia, llum i so

Els membres del jurat seran designats per l’organització. Els resultats no es faran
públics fins el dia del lliurament de premis.

NOTES:
 Les mides aproximades d’escenari de la sala-teatre són: 14 metres d’ample, 8,85
metres de fons .
 Per informació sobre llum i so, que hi ha a la sala i que podreu disposar, caldrà que
us poseu en contacte amb el tècnic Pep Prat 639 91 39 29
 Per altra informació us haureu d’adreçar a:
 Carme Sánchez: 678 727 333 (relacionada amb l’organització)
 Toni Adroher: 669 593 962 (relacionada amb la sala)
 agrupacioteatrallaclau@hotmail.com
 Les vostres propostes les podeu enviar per correu electrònic o mitjançant el sistema
tradicional a:
ASSOCIACIÓ TEATRAL LA CLAU
C/ Fluvià, 64
17430 Sta. Coloma de Farners
Girona

(retalleu per la línia de punts, només envieu la butlleta, la resta és informació bàsica per vosaltres)

-----------------------------------------------------------------------------------------------BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ:
SOL.LICITANT (Nom del grup)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Adreça ____________________________________________________________
Població ________________________________ C.P. ______________________
Comarca __________________________________________________________
Nom del responsable o responsables ____________________________________
Telèfon/s contacte/s __________________________________________________
e-mail (importat) ______________________________________________________
Obra que proposeu (nom/ i autor/s) _____________________________________
__________________________________________________________________
Nom del director/a/s_________________________________________________
Núm. d’actes __________ Núm. d’actors __________ Durada ________________
Dates més disponibles ________________________________________________
Observacions: (Si no disposeu de prou espai podeu fer-les en un full annex)
__________________________________________________________________
Envieu DVD ? si no
Data, signatura i qualitat del signant
(Podeu afegir qualsevol dada que considereu rellevant)

