I Mostra de Teatre Amateur

Un Grau de comèdia
Bases:
1- Podran participar-hi tots els grups no professionals que ho
desitgen hi que siguen prèviament seleccionats, amb obres
presentades en Valencià i en clau de comèdia.
2- La durada mínima de les obres presentades haurà de ser de 60
minuts i la màxima de 90 minuts.
3- Les representacions es faran al Saló d’Actes del Grau de Gandia a
les 19’00 h. els diumenges dies 11 i 25 de maig i el 8 de juny. En
finalitzar cadascuna de les representacions, al grup participant se li
farà entrega d’un record de participació.
4- Els mitjans tècnics de llum i so correran a càrrec de l’organització.
5- El muntatge escènic, atrezzo i material tècnic específic necessari,
fora de la fitxa tècnica pròpia de l’equipament del teatre, anirà a
càrrec del grup participant.
6- L’organització escollirà, d’entre tots els grups que ho sol·liciten,
tres espectacles de comèdia que seran comunicats abans del 20
d’Abril de 2014.
7- Els tres grups que participen rebran una subvenció de 600 € en
concepte de despeses i participació per part de la Junta de Districte
Grau-Venècia-Rafalcaid de l’Ajuntament de Gandia.
8- La Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana
aportarà una subvenció addicional als grups que estiguen federats
a la mateixa i al corrent del pagament de les quotes.
9- La publicitat, tant impresa com als mitjans de comunicació, correrà
a càrrec de l’organització.
10- Els grups que desitgen participar en la Mostra han de remetre la
següent documentació abans del dia 12 d’Abril de 2014.
a) Sol·licitud signada pel representant del grup dirigida a
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Historial del grup (CD Word)
DVD de l’obra
2 fotografies (CD format jpg)
Retalls premsa, crítiques...
Fitxa tècnica i artística (CD en Word)
Sinopsi de l’obra de 10 línies màxim (CD en Word)
Fotocòpia del CIF del grup
Telèfon i correu electrònic de contacte.

11-Per tal de contribuir a una promoció bona i acurada de la Mostra
l’organització es reserva el dret a sol·licitar a les companyies més
imatges i/o textos de l’obra a representar.
12- Les obres presentades hauran d’estar degudament autoritzades,
si procedeix, per la S.G.A.E. En cas contrari la responsabilitat
recaurà en el grup que l’haja proposat.
13- L’organització no tornarà el material enviat.
14- Qualsevol circumstància que puga sorgir i que no estiga prevista
en aquestes bases, serà resolta per la comissió organitzadora.
15- La participació en aquesta Mostra implica la total acceptació de
les presents bases.
Telèfon i correu de contacte per qualsevol informació
677341949 – Ignasi Moreno
ungraudecomedia@hotmail.es
Patrocinen

Organitza
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