BASES DEL 4T CONCURS DE TEATRE

‘POBLES DE CAMPS, FALS I FONOLLOSA’
El 4t Concurs de Teatre ‘Pobles de Camps, Fals i Fonollosa’ es regirà per les
següents bases:
1. Podran participar-hi tots aquells grups teatrals de dos o més
components que prèviament s’hagin inscrit i posteriorment hagin estat
seleccionats, i que no tinguin caràcter comercial i/o professional.
2. La inscripció es dirigirà per escrit, adjuntant el full d’inscripció a:
Adreça:

Associació Cultural i Recreativa de Fals
Casal de Fals
C/ Escoles, s/n
08259 FALS (Fonollosa)
Telf.: 93 836 80 03 (ACR)
c.e: acrfals@gmail.com

3. A fi i efecte d’ajudar a la selecció dels grups participants al Concurs,
cada un dels inscrits haurà d’adjuntar un breu resum de les seves
darreres activitats teatrals, amb la relació dels premis aconseguits.
També és imprescindible adjuntar un enregistrament de l’obra en format
estandard-DVD, .mpeg, o .avi, que quedarà en propietat de
l’organització del Concurs.
4. La inscripció es tancarà el proper dia 22 de JULIOL de 2011.
5. Una vegada seleccionats els grups participants, se’ls convocarà a una
trobada per tal de confeccionar el programa d’actuacions definitiu
d’acord amb les preferències de dates expressades pels grups
seleccionats. Aquesta serà el diumenge 4 de setembre, a les 12 del
migdia, al Casal de Fals. Aquest dia, els grups portaran un programa
amb el repartiment, una breu sinopsi i una fotografia de l’obra en format
digital.
6. Els grups seleccionats facilitaran el dia de la trobada un xec de 100 €
de drets de participació que serà degudament retornat al finalitzar
l’actuació. Si per qualsevol causa un grup no es presenta el dia de la
seva representació perdrà automàticament els drets de participació.
7. La posada en escena serà a càrrec dels grups actuants, tenint en
compte les dimensions dels diferents escenaris en què s’actuarà.
8. Les entitats organitzadores finançaran
participants amb la quantitat de 500 €.

el

muntatge

dels

grups

9. Les entitats organitzadores han pressupostat fins a 90 € (I.V.A. inclós) per
conceptes de drets d’autor. En cas que l’obra representada excedeixi
d’aquesta quantitat, la diferència serà restada de la subvenció pel
muntatge de l’obra.
10. Les dates d’actuació en els tres pobles seran els dissabtes i diumenges
següents:
Diumenge 16 d’octubre de 2011: Camps
Dimarts 1 de novembre de 2011: Fals
Dissabte 19 de novembre de 2011: Fonollosa
Diumenge 11 de desembre de 2011: Camps
Diumenge 22 de gener de 2012: Fals
Diumenge 5 de febrer de 2012: Fonollosa
Diumenge 26 de febrer de 2012: Camps
Diumenge 11 de març de 2012: Fals
Diumenge 1 d’abril de 2012: Fonollosa
11. El mobiliari, vestuari, maquillatge i altres són a càrrec dels grups
participants.
12. El Grup de teatre proporcionarà programes de mà pels membres del
Jurat i el públic el dia de l’actuació. Es tindrà especial atenció a que el
repartiment estigui actualitzat a la realitat de l’actuació.
13. Només tindran accés a l’escenari aquelles persones que prèviament
s’identifiquin a la Comissió Organitzadora. Es facilitaran 2 entrades
gratuïtes pels acompanyants del grup; la resta de persones
acompanyants, podran accedir a la sala previ pagament de l’entrada
a taquilla.
14. La Comissió Organitzadora
representació.
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15. Tindran preferència les obres que no hagin estat representades en cap
dels tres llocs de representació.
16. El dia de la trobada per confeccionar el programa definitiu es podran
veure els diferents escenaris on s’hagi d’actuar. Aquests disposaran de
cambra negra, focus, equip de so i taula de llums.
17. El Concurs és organitzat per l’Associació Cultural de Veïns de Camps,
l’Associació Cultural i Recreativa de Fals i l’Associació Cultural i
Recreativa de Fonollosa. La selecció de grups la farà una comissió de les
tres entitats organitzadores.
18. El Jurat estarà format per 6 persones relacionades amb el món del
teatre, actuant una persona com a Secretari, amb veu però sense vot.

19. Es donaran els premis següents:
1r, 2n i 3r Premi de Grup
1r, 2n i 3r Premi a la Direcció
Premi a la millor votació popular
Millor caracterització i vestuari
Premi únic al millor muntatge
Premi del Jurat Juvenil
Hi haurà 3 trofeus individuals (1r, 2n i 3r) en els apartats de:
Actor principal
Actriu principal
Actor de repartiment
Actriu de repartiment
Record de participació per a tots els grups.
El Jurat qualificador podrà atorgar tants premis o accèssits com cregui
convenient, o declarar, si s’escau, alguna categoria com a desert.
20. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
21. Qualsevol cas no especificat en aquestes bases serà resolt per la
Comissió Organitzadora, sense dret a reclamació, així com aquelles
modificacions que les circumstàncies aconsellin per la bona marxa del
Concurs.
22. El premis es lliuraran en un sopar de cloenda que tindrà lloc el dissabte
14 d’abril de 2012. L’hora i el lloc es comunicaran oportunament.
23. La presentació de la inscripció representa l’acceptació d’aquestes
bases.

Associació Cultural de Veïns de Camps.
Associació Cultural Recreativa de Fals.
Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa.
Podeu seguir la informació del Concurs a la pàgina web:

www.concursteatre.tk

Fals, juny de 2011

