MOSTRA DE TEATRE “CULLERA A ESCENA” 2020

BASES
1.- Hi podran participar tots els grups de teatre de l'estat espanyol, sense ànim de lucre i sols hi
haurà una única categoria per a totes les obres representades, sent sis el número màxim de
companyies que actuaran de les que almenys una tercera part hauran de ser valencianes.
2.- El termini d'inscripció en la Mostra comencarà a partir del dia següent a la seua convocatòria
oficial fins al 15 de juliol de 2020 i per a poder fer-ho els grups interessats deuran omplir la fitxa
que s'adjunta i enviar-la a:
CASA DE LA CULTURA
MOSTRA DE TEATRE 2020
C/ La Bega, 14
46400 -Cullera3.- Amb la fitxa d'inscripció tots els grups hauran d'aportar també una sinopsi i un DVD de l'obra
que vullguen representar, dues fotografies amb una resolució mínima de 300 dpi, el repartiment
i la fitxa tècnica, un dossier/currículum del grup de no més de 10 línies, i l'autorització
corresponent de la Societat General d'Autors d'Espanya per representar l'obra proposada,
autorització sense la qual no podran participar en esta Mostra de Teatre.
4.- En el cas de presentar-se més grups de les sis actuacions previstes en la Mostra l'organització
farà una sel.lecció per la qual cosa es reserva la possibilitat de poder assistir a un assaig dels
grups o una representació de les obres.
5.- Una vegada siga definitiva la relació de les sis companyies participants en este concurs la
retirada no justificada d'ell d'una companyia

seleccionada suposarà la seua exclusió per a

edicions posteriors.
6.- Les obres es representaran en el Saló d'Actes de la Casa de la Cultura de Cullera els dies 4,
11 i 25 d'octubre i 1, 8 i 15 de novembre, sent el dia 22 d'aquest mes la cloenda de la Mostra i
lliurament dels premis.

7.- El muntatge dels grups participants haurà d'adaptar-se a l'espai disponible a l'escenari que té
les següents dimensions: 8 metres d'ample, 7 de profunditat i 5 d'altura.
8.- L'organització del concurs posarà a disposició dels grups participants una relació del material
tècnic de què disposa el Saló d'Actes i per tant qualsevol necessitat que no aparegui serà a
càrrec d'ells.
9.- El muntatge i el desmuntatge es realitzarà el mateix dia de la representació, i els grups
participants hauran de disposar de personal auxiliar propi de càrrega i descàrrega.
10.- L'Ajuntament de Cullera per a la valoració de les obres que es representen anomenarà un
jurat format per tres persones vinculades al món de les arts escèniques, i el seu veredicte serà
inapel·lable.
11.-Tots els grups participants en la Mostra rebran una subvenció econòmica de 800 € per
participar i s'establixen els següents premis:
- Premi "Cullera a Escena" a la Millor Obra amb una dotació econòmica de 1.500 €
- Premi "Cullera a Escena" del Públic. L'obra guanyadora serà la que obtingui major puntuació
dels espectadors assistents
- Premi "Cullera a Escena" a la Millor Escenografia
- Premi "Cullera a Escena" a la Millor Actriu
- Premi "Cullera a Escena" al Millor Actor
- Premi "Cullera a Escena" a la Millor Actriu de Repartiment
- Premi "Cullera a Escena" al Millor Actor de Repartiment
Premi "Cullera a Escena" a la Millor Direcció
Totes les companyies deuran estar, si és el cas, al corrent de les seues obligacions fiscals i
tributàries i amb la Seguretat Social per a poder rebre aquesta subvenció y/o premi de
l'Ajuntament.
12.- El jurat podrà, si així ho estima, declarar desert qualsevol dels premis.
13.- L'Ajuntament de Cullera, dins de la seua programació anual, contractarà a la companyia
guanyadora del “Premi a la Millor Obra” per a representar una obra del seu repertori.

14.- A l'acte de cloenda i entrega de premis

les companyies participants hauran de estar

representats per almenys dos persones, i sel's concedirà a cada una 4 entrades per assistir a ell,
acte en el que es farà un reconeixement a una personalitat de les Arts Escèniques.
15.- L'Ajuntament de Cullera així com l'Associació K-lidoscopi que col.labora en l'organització
d'aquesta Mostra de Teatre es reserva el dret de reproduir fragments dels DVD presentats per les
companyies participants que siguin seleccionades i de fotografiar algunes escenes de les obres
per contribuir a la promoció i difusió de la mateixa.
16- La Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana entregarà una ajuda addicional,
acordada en l'assemblea anual, a cadascun dels grups participants que estiguen federats i al
corrent de les quotes i obligacions amb aquesta Federació.
17.- El fet de participar a la Mostra comporta l'acceptació d'aquestes bases, i la interpretació
d'elles, d'aspectes no contemplats o modificacions puntuals en las mateixes correspondrà en
exclusiva a l'ajuntament de Cullera. L'incompliment d'elles per part dels grups participants serà
motiu de desqualificació automàtica.
18.- En tot allò no previst en estes bases, s'aplicaran les Bases d'Execució del Pressupost, la Llei
38/2003 de 17 de novembre de 2003 General de Subvencions i el seu Reglament aprovat per
Real Decret 8857/2006 de 21 de juny.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ / SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nom

de la companyia /Nombre de la Compañía ______________________________________

Adreça / Dirección________________________________________________________
Localitat / Localitdad __________________ CP ______________ Província _________________
CIF __________________________________________________
Nom del director/a / Nombre del director/a:___________________________________________
Representant de la Companyia / Representante de la Compañía__________________________
Telèfon / Teléfono________________________________________________________
Correu electrònic / Correo electrónico________________________________
Títol de l’obra que presenta a concurs / Título de la obra que presenta al concurso:
_____________________________________________________________________________
Autor:__________________________________________________________
Nombre d’actors / Número de actores:_______________________________
Durada de l’obra / Duración de la obra:_______________________________
Idioma:________________
Dades tècniques / Datos técnicos:
Llum / Luz ____________________________
So / Sonido __________________________
Espai / Espacio : Amplària / Ancho_________ Altura__________ Fons /Profundidad___________
Temps de muntatge / Tiempo de montaje: _____________________
Temps de desmuntatge / Tiempo de desmontaje :__________________
El Representant de la Companyia

Signat: _________________________________________

