XV 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 XV Mostra de
Teatre Amateur Vila d’Alginet.
La mostra es regirà amb les següents bases:
1. La mostra tindrà lloc els dissabtes: 1 d’octubre, 8 d’octubre, 15 d’octubre
i 22 d’octubre. Sempre que la normativa, per l'actual crisi del coronavirus ho
permeta i les restriccions per als espectacles teatrals es normalitzen.
2. Podran participar-hi tots els grups no professionals que ho desitgen. Tindran
preferència aquells federats en la FTACV.
3. El comitè organitzador seleccionarà les tres obres que formaran part de la
mostra, sent el quart grup Avant va el carro.
4. Les actuacions tindran lloc al Teatre Modern d’Alginet a les 20.00 h. En cas de
tornar ha haver-hi restriccions pel coronavirus les representacions es farien a
les 19.00 h
5. Les obres que es presenten en la mostra tindran una durada no inferior a 60
minuts i no superior als 110 minuts.
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 imprès i dues fotografies

en format digital.
d) Dossier de l’obra: sinopsi, repartiment, direcció, muntatge, la seua

durada i fitxa tècnica de l’obra.
e) El DVD amb la representació completa de l’obra. Cas de correu

electrònic especificar el LINK on poder visionar l’obra.

f) Retalls de premsa, fotografies, crítiques o qualsevol documentació

que estimen oportuna.

g) Fotocòpia del registre legal de l’associació i el CIF.
h) Els grups federats hauran d’aportar el certificat de la federació com a

que són membres de la mateixa.

i) Només els grups que siguen seleccionats hauran de presentar la

corresponent autorització de la SGAE, o el permís escrit i signat de
l'autor o autors en cas de creació col·lectiva

j) Els grups seleccionats deuran enviar amb una antelació de vint dies al

de la representació 20 cartells de l’espectacle junt a la factura
corresponent a l’actuació i la fitxa de tercers per a incloure la seua
documentació en l’ajuntament.
7. La sol·licitud i documentació que l’acompanyen haurà de dirigir-se a la
següent adreça (Correu ordinari):
GIT Avant va el carro
Apartat de correus 91
CP 46230 Alginet
València
També podeu enviar la documentació al correu electrònic del grup, fent
constar en l’assumpte el nom del grup participant i l’obra a representar:

avantvaelcarro@gmail.com

adjuntant el link (sense data de caducitat) on poder visionar el dvd de
l’obra que participa en la mostra
8. El termini per a la presentació de la documentació s’obrirà el 13 d’abril i
finalitzarà el dia (Es tindrà en compte el franqueig del sobre o la data del correu):
31 DE MAIG DE 2022, a les 14,00 h
9. L’Ajuntament subvenciona un catxé de 700 euros per obra representada.
10. La Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana subvencionarà,
en la quantitat acordada, a cadascun dels grups participants en la mostra que
estiguen federats i al dia en les quotes i obligacions amb esta Federació.
11. La participació en esta mostra implica l’acceptació d’estes bases.
L’organització resoldrà qualsevol contingència no recollida en estes bases. Telèfon de
contacte:
Rafael Lozano 696423384

L’Ajuntament posarà a disposició dels grups participants el Teatre Modern d’Alginet,
amb les següents característiques:
Escenari:
Càmera negra.
Ciclorama
Llums:
24 canals de DIMER
Taula de llums
5 panorames simètrics 1000w
6 panorames asimètrics 1000w
13 pars 1000w
25 pc’s de 1000w
So:
Taula de so i reproductor de cd amb doble platina i USB.
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
DADES DEL GRUP

Nom
Adreça
Població
Any de constitució
Adreça electrònica
Pàg web

CP
Està Federat

Gènere

SI

Nº

NO

Prov.
Any:

REPRESENTANT DEL GRUP

Nom
Adreça
Població
Telèfons de contacte
Adreça electrònica

Títol
Autor

CIF

DNI

CP

Nº

Prov.

DADES DE L’ESPECTÀCLE
Tragèdia

Comèdia

Director
Any d’estrena pel grup
Idioma
Durada de l’obra
Temps estimat de:

Comèdia Musical

Muntatge:

Drama

Altres

Desmuntatge:

SIGNATURA DEL REPRESENTANT DEL GRUP:

Signat: ___________________________

DNI: ______________________

