BASES 23è CONCURS DE TEATRE VILA D’ABRERA 2019

1. Podran participar-hi tots els grups de teatre inscrits i seleccionats, que no podran
tenir caràcter professional, ni els mateixos grups, ni cap dels seus membres i
components.
2. La inscripció s’adreçarà per escrit a l’organització del Concurs, fent arribar el full
d’inscripció a:
AJUNTAMENT D’ABRERA
Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni
Plaça de la Constitució, 1
08630 Abrera
Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la Regidoria d’Acció Cultural i
Patrimoni, telèfon: 93 770 03 25 (extensió 1130 / horari de 8:30h a 13:30h) o
acciocultural@ajuntamentabrera.cat
3. La posada en escena serà a càrrec dels grups participants en el concurs. Les
representacions s’efectuaran a la Sala Municipal (carrer Casamada Mauri, s/n), amb
un escenari de 13 metres de boca per 8 metres de fondària.
4. En cas que les obres de remodelació de la Sala Municipal no hagin finalitzat la
tardor del 2018 no es convocarà aquesta edició del concurs, ja que aquest equipament
és l’únic de tot el municipi que compleix els requisits per a dur a terme representacions
teatrals. Per aquest motiu el departament d’Acció Cultural i Patrimoni, organitzador
d’aquest concurs, va decidir no convocar una nova edició durant el primer trimestre de
2018.
5. Els grups inscrits hauran de presentar obligatòriament:
- Una breu sinopsi de l’obra que representaran
- El currículum teatral de la companyia
- Un DVD de l’obra
- Un document conforme es disposen dels drets d’autor de l’obra a representar
6. El jurat escollirà les sis obres d’entre totes les presentades, pels sis diumenges de
representació, i valorarà aspectes, com l’originalitat, l’argument i aquells que consideri
oportuns en funció de la documentació presentada.
7. Si es necessari, el sorteig pel dia de l’actuació es farà a mitjan desembre de 2018.
Si s’escau, els grups seleccionats hi seran convocats.
8. L’Ajuntament d’Abrera finançarà el muntatge dels grups participants amb 600 €.
9. Les representacions es duran a terme durant sis diumenges, tres al mes de febrer i
tres al mes de març de 2019. La funció de clausura i el lliurament de premis es durà a
terme un dia d’abril de 2019.
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El 23è Concurs de Teatre Vila d’Abrera, organitzat per la Regidoria d’Acció Cultural i
Patrimoni de l’Ajuntament d’Abrera, es regirà per les bases següents:

10. L’escenografia, vestuari, maquillatge i les millores tècniques que es considerin
pertinents seran a càrrec dels participants.
11. Assignació de premis i trofeus:
Premis
Primer premi. 400 € i trofeu
Segon premi. 275 € i trofeu
Tercer premi: 150 € i trofeu
Trofeu votació popular “Trofeu Núria Estrada”.
Trofeus
Millor actriu principal
Segona millor actriu principal
Millor actriu secundària
Segona millor actriu secundària
Millor actor principal, “Trofeu Salvador Ollé”.
Segon millor actor principal
Millor actor secundari
Segon millor actor secundari
Millor escenografia
Millor direcció
12. Tots els premis estaran subjectes a retenció d’IRPF.

14. La Comissió Organitzadora resoldrà qualsevol cas que no estigui especificat en
aquestes bases.
15. El lliurament de premis es farà l’abril de 2019 a la Sala Municipal, coincidint amb
una representació teatral de clausura (fora de concurs) a càrrec dels Illets Grup
Escènic d’Abrera.
16. L’organització es reserva el dret de gravar, en qualsevol suport, les obres
representades.
17. La publicitat del concurs i de les representacions seran a càrrec de l’Organització.
18. La decisió del jurat serà inapel·lable.
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13. La inscripció es tancarà l’octubre de 2018.

