CENTRE CULTURAL I RECREATIU
PINEDA DE MAR

40è Concurs de Teatre per a Companyies Amateurs
Premi Vila de Pineda de Mar
BASES
1.- Hi podran participar tots els grups teatrals, els components dels quals, inclosos els directors, siguin
amateurs.
2.- Cap membre del grup teatral podrà prendre part en la posta en escena de més d’un grup.
3.- Cada grup ha de presentar una obra teatral com a mínim, ja sigui en llengua catalana o castellana
(preferentment en català); original, traduïda o adaptada, però en tot cas, autoritzada per la SGAE.
3.1.- Amb la inscripció caldrà adjuntar: Breu història del grup, repartiment, sinopsi i text de l’obra
representada, fotografies del muntatge, així com un DVD de la representació.
3.2.- El text de l’obra i el DVD, quedaran en propietat del Centre Cultural.
3.3.- Us agrairíem que ens informéssiu de possibles representacions de l’obra en altres indrets, en
dates anterior al nostre concurs.
4.- L’escenografia, vestuari, utillatges, mobiliari i altres estris, aniran a càrrec dels grups participants,
facilitant aquesta Comissió Organitzadora l’assessorament pel muntatge de les obres a representar. La
càrrega i descàrrega dels elements escenogràfics s’efectuarà obligatòriament per l’accés del carrer
Montpalau Nº 9 (Sortida d’emergència). Es podrà disposar de l’escenari durant tot el dia de la
representació. Si hi hagués algun grup que per les característiques del muntatge precisés del dia anterior
per muntar, serà sempre de previ acord amb la Comissió Organitzadora, i si les activitats del CCR ho
permeten.
5.- El calendari de representacions es presentarà el dia 6 d’octubre de 2019 (Diada del Centre), a les 12 del
migdia a la Sala Gran del CCR.
6.- El concurs es desenvoluparà del 19 de gener al 16 de febrer de 2020. Es començarà amb rigorosa
puntualitat a les 18h..
7.- Cada grup serà subvencionat amb la quantitat de 600€. Així mateix, la Comissió Organitzadora ha fixat
un màxim de 95€ + IVA per obra representada en concepte de drets d’autors. Si els drets excedeixen
aquesta suma, la diferència anirà a càrrec del grup.

8.- Les inscripcions hauran d’efectuar-se remetent el full d’inscripció mitjançant el correu electrònic del
CCR, ccrpinedademar@gmail.com degudament complimentat. A més, caldrà enviar la còpia del full
d'inscripció al Centre Cultural i Recreatiu, C/ Antoni Doltra 11, 08397 Pineda de Mar, apartat de Correus
202, juntament amb tota la documentació requerida i, anteriorment especificada, abans del 20 de
setembre de 2020.
9.- El Jurat Qualificador estarà composat per persones relacionades amb l’àmbit teatral i cultural de
Pineda.
9.1.- El Jurat Qualificador es reserva el dret d’atorgar els accèssits que cregui oportuns. El seu
veredicte serà inapel·lable.
10.- Qualsevol contingència no prevista en aquestes bases, serà resolta pel Jurat Qualificador, sense dret a
reclamació. Aquest es reserva el dret d’efectuar les modificacions necessàries per a la bona marxa del
concurs, que seran comunicades amb la suficient antelació a tots els grups participants.
11.- En el present concurs es concediran els següents premis:
- Premi a la millor companyia (1r, 2n i 3r)
- Primer Classificat: Premi Vila de Pineda de Mar i 500€.
- Premi al millor director/a (1r, 2n i 3r)
- Premi a la millor actriu principal (1r, 2n i 3r)
- Premi al millor actor principal (1r Premi Josep Piris i Tró, 2n i 3r)
- Premi a la millor actriu de repartiment (1r, 2n i 3r)
- Premi al millor actor de repartiment (1r, 2n i 3r)
- Premi a la millor escenografia
- Premi al millor vestuari
- Premi al millor muntatge musical
- Premi a la millor il·luminació
- Premi a la votació popular Premi Josep Morell Nogueras
- Trofeus commemoratius per a tots els grups participants
12.- La comissió organitzadora es reserva el dret d’enregistrar fotogràficament o en format digital la
representació
13.- L’acte de cloenda i lliurament de premis es celebrarà el mes d’abril del 2020. De l’acte, i la data
s’informarà el dia de l’actuació.
14.- El fet d’inscriure’s comporta l’acceptació d’aquestes bases.
Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb els delegats del Concurs de Teatre:
Josep M. Rovira: 669 77 59 14 / ccrpinedademar@gmail.com
I per consultes tècniques Artur Iscla: 622 77 94 27
Per més informació podeu consultar l’apartat del Concurs de teatre la nostra pàgina web
www.ccrpineda.com on també hi trobareu la fitxa tècnica.

Pineda de Mar, abril de 2020

40è CONCURS DE TEATRE PER A COMPANYIES AMATEURS,
PREMI VILA DE PINEDA DE MAR
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Dades del Grup:
GRUP: .................................................................................................................................
ADREÇA:..............................................................................................................................
CODI POSTAL:...................POBLACIÓ....................................NIF GRUP...........................
CORREU ELECTRÒNIC DEL GRUP: ..................................................................................
Dades de la persona de contacte:
RESPONSABLE: ..................................................................................................................
ADREÇA:..............................................................................................................................
CODI POSTAL: .......................... POBLACIÓ:....................................................................
TELF. 1 ........................................................ TELF. 2 .........................................................
CORREU ELECTRÒNIC .....................................................................................................

Títol de l’obra
Autor/a
Gènere
Director
Actes
Durada
Idioma
A continuació us detallem les dates fixades per a les representacions. Per tal d’agilitzar el calendari us
preguem que marqueu les tres dates que us resultin més idònies, assenyalant l’ordre de preferència.

Dates: 19 i 26 gener i 2,9 i 16 de febrer de 2020.
Ordre de preferència
1a Opció
2a Opció
3a Opció

Dia

Mes

En un full a part cal que hi feu constar el repartiment, un breu historia del grup i la sinopsi de l’obra.

Signatura i segell del grup

