VIII MOSTRA DE TEATRE
AMATEUR
VILA D’ALGINET
El GIT Avant va el carro i l’Ajuntament d’Alginet, amb la col·laboració de la Federació
de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana (FTACV), convoquen la VIII Mostra
de Teatre Amateur Vila d’Alginet.
La mostra es regirà amb les següents bases:
1. La mostra tindrà lloc els dies 26 de setembre, 24 d’octubre, 7 de novembre i
12 de desembre, amb un total de quatre representacions, incloent al grup
organitzador Avant va el carro.
2. Podran participar tots els grups no professionals que ho desitgen. Tindran
preferència aquells federats en la FTACV i que porten espectacles en valencià.
3. El comité designat per l’Ajuntament seleccionarà les tres obres que formaran part
de la mostra.

4. Les actuacions tindran lloc al Teatre Modern d’Alginet.
5. Les obres que es presenten en la mostra tindran una durada no inferior a 65
minuts i no superior als 100.
6. Els grups que desitgen participar hauran d’entregar la següent
documentació, que serà obligatòria i excloent si falta cap dels
documents:
a) Sol·licitud firmada pel representant del grup i fotocòpia del seu DNI.
b) Trajectòria del grup.
c) Text complet de l’obra en format digital o imprés i dues fotografies.
d) Dossier de l’obra: repartiment, direcció, muntatge, la seua durada i fitxa tècnica de
l’obra.
e) El DVD amb la representació completa de l’obra.
f) Retalls de premsa, fotografies, crítiques o qualsevol documentació que estimen
oportuna.
g) Fotocòpia del registre legal de l’associació i CIF.
h) Autorització de representació de la SGAE.

7. La sol·licitud i documentació que l’acompanye haurà de dirigir-se a la següent
adreça:
GIT Avant va el carro
Apartat de correus 91
CP 46230 Alginet
València

El termini per a la presentació de la documentació finalitzarà el dia:
20 D’ AGOST DE 2014, a les 14,00 h
8. L’Ajuntament pagarà un catxé de 600 euros per obra representada.
9. La Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana pagarà una
subvenció de 150 euros addicional a cadascun dels grups participants en la
mostra que estiguen federats i al dia de les quotes i obligacions en esta
Federació.
10. La participació en esta mostra implica l’acceptació d’estes bases.
L’organització resoldrà qualsevol contingència no recollida en estes bases.
L’Ajuntament posarà a disposició dels grups participants el Teatre Modern d’Alginet, amb
les següents característiques:
Escenari:
Càmera negra de 8x6
Ciclorama
Llums:
24 canals de DIMER
Taula de llums
5 panorames simètrics
6 panorames asimètrics
13 pars
12 pcs de 1000w
So:
Taula de so i reproductor de cd amb doble platina.

