I Concurs de Teatre
“Poble de Fals”
BASES
L’ACR de Fals organitzarà durant la temporada 2018-2019 un nou model de concurs de
teatre per tal d’estimular, difondre i donar a conèixer les activitats dels grups amateurs.
Després d’uns anys sense realitzar-ho, l’entitat reprèn l’acolliment d’un concurs de teatre,
el concurs “Poble de Fals”, que s’adapta als nous temps a través d’un model diferent del
que s’havia fet anys enrere. Als anys 90 es va fer el Concurs de Teatre Premi Poble de Fals,
i més endavant, cinc edicions del premi Pobles de Camps, Fals i Fonollosa.
A continuació, us en presentem les bases:
PARTICIPANTS
1) En podran formar part exclusivament els grups i elencs teatrals, directors i tècnics
que siguin amateurs.
FUNCIONAMENT
2) Se seleccionaran 12 grups de tot el territori català, que seran els grups que
participaran en el concurs.
3) Entre els mesos de setembre de 2018 i març de 2019 els membres del jurat es
desplaçaran a les actuacions de cada grup o companyia seleccionats per participar en
el concurs.
4) Cada grup o companyia haurà de fer arribar al jurat la informació de cada actuació que
faci o proposi per veure’ls amb un mínim d’antelació de 15 dies.
5) Els membres del jurat comunicaran prèviament la seva presència al grup seleccionat.
INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ
6) Totes les inscripcions hauran de realitzar-se abans del 30 de juliol. No s’acceptarà
cap inscripció amb data posterior.
7) Totes les inscripcions caldrà fer-les a través del correu acrfals@gmail.com indicant
“Concurs_Nom de l’obra” a l’assumpte. Qualsevol consulta es pot fer al mateix
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8) Per a la presentació a concurs de les obres caldrà fer arribar al jurat la següent
documentació:
a) Vídeo de l’espectacle, sigui de la seva totalitat o bé d’una part a on es pugui
apreciar el contingut. Es podrà fer arribar amb DVD o a través de qualsevol
plataforma digital que en permeti la descàrrega. Si no es disposa de cap
filmació, caldrà presentar un resum explicatiu detallat de l’obra per poder-ne
valorar el contingut.
b) Durada de l’obra i repartiment. Caldrà indicar el nombre d’actors i actrius i la
durada de les representacions, que hauran de tenir un mínim de 2 actors o
actrius i una durada mínima de 70 minuts.
c) Nom de l’obra i del grup de teatre, juntament amb els drets d’autor, si escau.
d) Relació de la fitxa artística i tècnica a on surtin els noms dels actors, actrius i
tècnics.
9) La documentació s’haurà de fer arribar:
a) al correu electrònic acrfals@gmail.com indicant “Concurs_Nom de
l’obra_Documentació” a l’assumpte.
b) per correu postal a: C/ Escoles s/n, 08259 Fals (Fonollosa), Barcelona
PREMIS
10) S’entregaran tres premis en cada una de les onze categories següents:
Millor il·luminació
Millor so
Millor escenografia
Millor caracterització
Millor guió original
Millor direcció
Millor actriu de repartiment
Millor actor de repartiment

CIF:G-58323213

Millor actor principal

Carrer Escoles, s/n

Tel. 93 836 8003
08259-FALS (Barcelona)
Email: acrfals@gmail.com www.acrfals.com

I Concurs de Teatre
“Poble de Fals”
Millor actriu principal
Millor obra
Si el jurat ho estima convenient, es podran lliurar accèssits en una o més categories i
també deixar deserts alguns premis.
11) Els premis seran guardons elaborats expressament per aquest certamen, tots els
grups rebran acreditació, un guardó de participació.
12) L’entrega de premis es farà el dia 6 d’abril de 2019 acompanyada d’un dinar de
cloenda amb tots els grups participants al Casal de Fals.
13) Els 3 grups premiats de la Categoria Millor Obra faran les seves obres en el Casal de
Fals. Per l'actuació, rebran 500 euros per les despeses i el transport. Aquestes
representacions es duran a terme entre el maig de 2019 fins al gener de 2020, a
convenir la data amb la Junta de l’ACR de Fals.
14) Aquests tres grups optaran a un altre premi de votació popular atorgat pel públic
assistent a les representacions que s'anunciarà a l’entrega de premis de la següent
edició.
JURAT
15) El jurat el formaran un mínim de 5 membres i estarà constituït per persones
vinculades molt directament al món del teatre.
16) Un Comitè de selecció coordinat per l’Associació Cultural Recreativa de Fals escollirà
12 espectacles com a candidats al concurs i ho comunicarà als grups escollits.
17) El Jurat, que assistirà a les representacions, escollirà els guanyadors de cada
categoria.
18) El seu veredicte serà inapel·lable.
RESOLUCIÓ
19) Durant el mes d’agost del 2018 es comunicaran els grups seleccionats i es publicaran
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DRETS I DEURES
20) L'organització pagarà fins a 90 euros pels drets d'autor de les tres obres que es
representaran al nostre Casal. Si aquests drets són més de 90 euros, la diferència
caldrà ser abonada pel grup que representi l'obra.
21) De conformitat amb la LO 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el
Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les dades que vostè
ens faciliti seran incorporades a un fitxer propietat de l’Associació Cultural i
Recreativa de Fals per poder enviar-li informació sobre el concurs de teatre i que
pugui resultar del seu interès. Si vostè desitja accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se
al tractament de les seves dades pot dirigir-se per escrit a acrfals@gmail.com
22) Filmació: La comissió organitzadora es reserva el dret d’enregistrar fotogràficament o
en format digital la representació.
23) L’organització del concurs podrà alterar o resoldre qualsevol contingència no prevista
en aquestes bases.
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