BASES 2010

VII
CONCURS
DE
TEATRE
AMATEUR
PATRICI
CLARA

Participants: El concurs està adreçat a grups de teatre on tots els seus membres, inclòs el director, siguin amateurs.
Inscripció: La inscripció haurà de fer-se trametent la butlleta d’inscripció que s’adjunta,
degudament complimentada a: CONCURS DE TEATRE AMATEUR PATRICI CLARA
-ATENEU POPULAR DE CALONGE - Apartat de correus 221 - 17251-CALONGE
(Girona).

El Termini d’inscripció finalitzarà el dia 5 de juliol de 2010.
En fer la inscripció, els grups hauran de trametre un enregistrament en DVD de
l’obra proposada que serà retornat un cop feta la selecció.
L’organització ha fixat un màxim de 90,- euros per als drets d’autor. Les possibles
diferencies per sobre d’aquesta quantitat, aniran a càrrec del grup actuant.
Selecció: Un jurat seleccionarà un màxim de 6 obres i es comunicarà el resultat als finalistes abans del repartiment de les dates d’actuació, previst pel diumenge dia 22
d’agost de 2010 al Teatre Fontova.

Els grups seleccionats hauran de lliurar a l’organització un Dipòsit de 100,- euros,
quantitat que els serà reintegrada el dia de la seva representació.
Representacions: Les representacions es faran els diumenges 26 de setembre, 3, 17 i 24 d’octubre
i, 7 i 14 de novembre de 2010, a les 6 de la tarda, al Teatre Fontova.

La publicitat anirà a càrrec de l’organització. Els decorats, mobiliari, utillatge,
vestuari, il·luminació, aparells d’efectes, etc., aniran a càrrec dels grups participants.
Veredicte: El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en l’acte d’entrega de premis, que es farà en el transcurs d’un sopar previst pel dia 11 de desembre de 2010.
Premis: Els premis seran els següents:

TROFEU A LA MILLOR ACTRIU DE PAPER PRINCIPAL.
TROFEU AL MILLOR ACTOR DE PAPER PRINCIPAL.
TROFEU A LA MILLOR ACTRIU DE PAPER SECUNDARI.
TROFEU AL MILLOR ACTOR DE PAPER SECUNDARI.
TROFEU A LA MILLOR DIRECCIÓ.
TROFEU AL MILLOR VESTUARI.
TROFEU AL MILLOR MUNTATGE ESCÈNIC.
TROFEU ESPECIAL OTORGAT PER VOTACIÓ POPULAR.
El jurat es reserva el dret de concedir els accèssits que cregui convenients.
Tots els grups seleccionats rebran 475,- euros com a premi de participació.
Notes: Les qüestions imprevistes seran resoltes per l’organització.
La participació en el concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.

Informació a:
Tel 630.73.46.87 (Miquel)
Web: www.ateneucalonge.cat/teatre - e-mail: teatre@ateneucalonge.cat

VII CONCURS DE TEATRE AMATEUR PATRICI CLARA
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Non del grup
Entitat
Adreça
Codi postal i població
Telèfon

Fax

Adreça electrónica

DADES DEL REPRESENTANT
Non
Adreça
Codi Postal i Població
Telèfon

Fax

Correu electrónic

Sol·licita l’admissió al VII CONCURS DE TEATRE “AMATEUR PATRICI CLARA” i accepta les
bases establertes.
Signatura:

OBRA PROPOSADA

TITOL
AUTOR
NÚM PERSONATGES
DURADA
El muntatge d’aquesta obra requereix una potencia de
En cas de ser seleccionats les dues dates preferents pel grup son:

W.

ORGANITZA:

