XXIIIè Concurs de Teatre Amateur
VICENÇ BAYARRI I MIRALLES
—PREMI VILA DE MALGRAT DE MAR—

BASES

Temporada 2018-2019

XXIII CONCURS DE TEATRE AMATEUR VICENÇ BAYARRI I MIRALLES

—PREMI VILA DE MALGRAT DE MAR—
El concurs de teatre amateur de Malgrat de Mar, “Premi Vicenç Bayarri i Miralles” organitzat pel
Grup Germanor del mateix poble es regirà per les següents bases:

1) INSCRIPCIÓ AL CONCURS:
a. La inscripció es tancarà el 21 de setembre.
b. Tots aquells grups que no tinguin ni caràcter comercial ni professional poden
inscriure’s al Concurs. És condició essencial que cap dels membres del cos
interpretatiu ni del equip tècnic ni directiu tingui remuneració econòmica per la seva
activitat dins les obres presentades.
c. La durada mínima de l’obra haurà de ser d’uns 90 minuts sense comptar mitges
parts.
d. La inscripció cal dirigir-la per escrit als organitzadors del concurs, adjuntant la següent
documentació, que en cap cas serà retornada en cas de no ésser seleccionat:
i. el full d’inscripció inclòs a aquest document (un full per cada obra proposada)
ii. el formulari d’obres de teatre inclòs en aquest document (un full per cada
obra proposada)
iii. una còpia en DVD (que contingui tota l’obra COMPLETA)
iv. una breu sinopsis de l’obra
v. repartiment
vi. còpia del text de l’obra (COMPLET). En digital o en paper.
e. Les obres candidates s’enviaran a la següent direcció:
Direcció:

23è CONCURS DE TEATRE
Grup Germanor
c/del Mar, 9
Malgrat de Mar 08380

f. Una vegada seleccionades les obres que participin al Concurs, els responsables de la
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comissió del Concurs del Grup Germanor es posaran en contacte amb els grups

Pàgina
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seleccionats a través de telèfon, o per correu electrònic, per a concretar dates del
sorteig, publicant els seleccionats als llocs web del Grup Germanor.

2) FUNCIONAMENT DEL CONCURS:
a. Els grups seleccionats abonaran 90 € en concepte de paga i senyal. Aquest pagament
serà reintegrat als grups participants el dia que representin la seva obra. En cas que el
grup no pugui realitzar la seva actuació, aquest import no es retornarà.
b. El Grup Germanor es posarà en contacte amb els grups seleccionats per a rebre la Paga
i Senyal segons convingui.
c. La posada en escena anirà a càrrec del grup participant, i hauran de dur els seus propis
decorats i materials, tenint en compte les característiques del Centre Cultural, que
s’adjunten al present document. Dues setmanes abans de la data d’actuació, un
responsable del Grup Germanor es posarà en contacte amb el grup participant per a
donar-los el telèfon del conserge del Centre Cultural.
d. En cas que el grup participant causi algun desperfecte en el Centre Cultural, el cost de
les reparacions es descomptaran del finançament de cada grup.
e. Les representacions es duran a terme els diumenges 14/10/2018, 28/10/2018,
11/11/2018, 25/11/2018, 09/12/2018, 13/01/2019, 27/01/2018,

10/02/2019,

24/02/2019, 10/03/2018 i/o 24/03/2018 a les sis de tarda al Centre Cultural de Malgrat
de Mar. El grup participant disposarà tot el matí per a muntar les escenografies, amb
un descans per anar a dinar. Aquestes dates son orientatives.
f. L’accés del teatre serà de pagament.
g. Els grups participants disposaran de dues entrades per a veure l’obra, excloent-se la
possibilitat de participar en la Votació Popular. En cas que algun membre del grup

complet el dia de la representació.
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h. Els grups participants portaran, com a mínim, 9 programes de mà, amb el repartiment
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participant infringeixi aquesta norma, el grup serà desqualificat d’aquest premi.

i. El Grup Germanor es reserva el dret de enregistrar l’obra el dia que actuï al Centre
Cultural per tal de fer publicitat del Concurs de Teatre i de l’obra representada (aquest
fet no substitueix el vídeo que el grup participant ha d’enviar junt amb la inscripció al
Concurs). En aquest cas, alguns membres del grup participant podran ésser entrevistats
en aquests vídeos.
j. Un cop acabada la representació, el Grup Germanor prepararà un petit refrigeri pel
grup participant.

3) FINANÇAMENT, CLOENDA I ENTREGA DE PREMIS:
a. L’entitat organitzadora, amb el suport de l’Ajuntament de Malgrat de Mar finançarà
als grups participants amb 500 €.
b. El grup Germanor hem previst fins a 90€ per concepte de drets d’autor. En cas que
l’obra escollida tingui un cost superior a aquest concepte, la diferencia serà
descomptada del finançament de 500€.
c. El finançament es farà efectiu en format xec i s’entregarà als grups participants durant
la Cloenda del Concurs.
d. L’assistència per part de, com a mínim, dos membres de cada grup participant a la
Cloenda és essencial. I és condició necessària per a poder cobrar el xec de
finançament.
e. Els premis es lliuraran en un acte, o sopar, de Cloenda a Malgrat de Mar, essent les
dates orientatives finals de Maig o principis de Juny.
f. El Grup Germanor designarà els membres del Jurat, que declararà els següents premis
(incloent-hi possibles premis deserts, especials o simbòlics segons la seva opinió):
i. Tres premis en cada una de les següents categories:

3. Millor Actor Principal
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2. Millor Direcció
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1. Millor Obra

4. Millor Actriu Principal
5. Millor Actor de Repartiment
6. Millor Actriu de Repartiment
ii. Un únic premi a:
1. Millor Votació Popular (escollit pel públic amb el seu vot)
2. Millor escenografia.
3. Millor vestuari.
4. Jurat Jove (si escau)

4) ALTRES QÜESTIONS:
a. La Junta del Grup Germanor, té ple dret a decidir sobre qualsevol assumpte que pugui
sorgir i que no estigui contemplat a les bases.
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b. La participació al Concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

Full d’inscripció al XXIIIè Concurs de Teatre
Vicenç Bayarri i Miralles
Desitgem concursar en el 23è Concurs de Teatre Vicenç Bayarri i Miralles —Premi Vila de Malgrat de Mar—,
acceptant les condicions de les bases, amb la següent obra:

Nom de l’obra
Durada
Autor:
Nom del Grup
Entitat1.
CIF grup
Responsable
Adreça grup (Fiscal)
Codi postal
Població grup
Telèfon
E‐mail

Marqueu amb una X les dates en què desitjaríeu actuar a Malgrat de Mar.2

Ordre

Data

Ordre

Data

14 d’octubre de 2018

27 de gener de 2019

28 d’octubre de 2018

10 de febrer de 2019

11 de novembre de 2018

24 de febrer de 2019

25 de novembre de 2018

10 de març de 2019

09 de desembre de 2018

24 de març de 2019

13 de gener de 2019

A .................................................................................., ......................................de.......................de 2018.

1
2

Camp obligatori, si el grup participant pertany a un altre entitat. Aquest punt és necessari per tal de cobrar els xecs.
Les dates marcades seran considerades com a orientatives.

FORMULARI D’OBRES DE TEATRE
Títol de l’obra
Títol original (en cas de
traducció o adaptació)
Autor
Traductor (en cas de traducció)
Comèdia
Nº de personatges

Drama

Temàtica:
Tragicomèdia
Bodevil
ACTORS

SINOPSI:3

ALTRES QÜESTIONS:
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Necessari, encara que s’adjunti en un altre document.

ACTRIUS

Altres (_____________)
NENS:

MIDES DEL ESCENARI

INFORMACIÓ PACH ELECTRIC

