Bases del X Certamen de Teatre Amateur
“VILA DE CANET”
1. Podran participar-hi tots el grups de teatre no professionals que representen
obres en les quals el valencià siga el vehicle d’expressió artística.
2. L’organització elegirà entre els sol·licitants als grups que participaran al
Certamen.
3. Les representacions es realitzaran a l’Auditori Municipal de Canet d’en
Berenguer els diumenges 23, 30 d’octubre i 6, 13 i 20 de novembre de 2021, a les
18:30 h.
4. L’organització posarà a disposició dels grups participants tots el mitjans tècnics
d’iluminació i so de que disposa l’Auditori de Canet d’en Berenguer que estarà a
disposició de les companyies des de les 9’30 del matí del diumenge de la
representació.
5. Els grups de teatre hauran de presentar la següent documentació:
- Fitxa d’inscripció
- Historial del grup
- Fotocopia del CIF
- Document oficial acreditatiu d’exempció d’IVA
- Llibret complet de l’obra escrita
- DVD o pendrive amb la gravació íntegra de l’obra o enllaç per vore-la online.
- Sinopsis de l’obra, repartiment i fitxa tècnica
- Declaració signada per tots els membres de no vinculació amb el teatre
professional.
- Fotografies del muntatge i, en el seu cas, reculls de premsa, crítiques...etc
- Permís de l’SGAE.

La documentació s’entregarà digitalment al correu electrònic
grupdeteatreelmolinet@hotmail.com o percorreu ordinari a:
X CERTAMEN DE TEATRE AMATEUR “VILA DE CANET”
Regidoria de Cultura,
Ajuntament de Canet d’en Berenguer
Plç/ Ajuntament nº1.
Canet d’en Berenguer 46529 (València)
6. El termini d’inscripció s’iniciarà en la publicació de les presents bases a la web
de l’ajuntament i acabarà el 30 d’abril de 2022.
7. La durada mínima de la representació serà de 60 minuts.
8. Un comitè de selecció determinarà en base a la documentació rebuda i
circumstàncies teatrals de cada grup, als 5 grups que han d’intervindre al
Certamen i els que considere de reserva. En els dies posteriors a la selecció es
comunicarà als grups seleccionats el dia que realitzaran les representacions.
9. Els grups seleccionats hauran de proporcionar a l’organització cartells amb
anterioritat i programes de mà de l’obra triada el dia de la representació.
10. L’organització no tornarà el material enviat.
11. Els premis que podrà concedir el jurat seran:
- Premi Vila de Canet a la millor obra, 300 € i Trofeu.
-Premi al millor actor- Trofeu
- Premi millor actriu, trofeu
- Premi millor actor de repartiment, trofeu
- Premi millor actriu de repartiment, trofeu
- Premi millor direcció, trofeu
- Premi millor escenografia i vestuari, trofeu
12. El públic assistent a les representacions, mitjançant les seues votacions
atorgaran el PREMI DEL PÚBLIC, un trofeu.
13. Tots el grups participants rebran 700 € per la seua participació.

14. La Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana entregarà una
subvenció addicional a cadascun dels grups participants que estiguen federats i
al corrent de les quotes i obligacions amb aquesta Federació.
15. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis i la decisió del jurat serà
inapel·lable.
16. L’acte de cloenda i lliurament dels premis es celebrarà el 26 de novembre de
2021 i es requerirà obligatòriament la presència de almenys dos representats de
cada grup. L’incompliment d’aquest punt podrà significar la retirada dels premis
obtinguts.
17. La participació en el X Certamen Vila de Canet implica l’acceptació de les
presents bases.
18. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol imprevist no contemplat a
les presents bases.
Per a més informació:
Telf: 699088661 // 699865267
Adreça electrònica: grupdeteatreelmolinet@hotmail.com

X CERTAMEN DE TEATRE AMATEUR VILA DE CANET
FITXA D’INSCRIPCIÓ
DADES DEL GRUP
Nom del Grup
C.I.F.
Adreça
Localitat
Correu electrònic
DADES BANCARIES
Entitat
Oficina
Està Federat el Grup?

C.P.
Web:
DC

Província

Nºde compte
Nom Federació:

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE
Nom i cognoms
Adreça
Localitat
Telèfon

D.N.I.
C.P.
Província
Correu electrònic

DADES DE L’OBRA
Títol:
Gènere:
Autor:
Durada:
Edad mín recomanada:
Duració montatge
Duració Desmontatge
Té descans?
Certàmens i concursos en els que ha participat i premis obtinguts

D. __________________________________________________ , en representació del grup de
teatre amateur _______________________________________________ declara que, les dades
anteriors són correctes, que accepta les bases i sol·licita la inscripció en el X
Certamen de teatre Vila de Canet.
Signatura:
__________________________, a ___ de ___________________ de 2022.
Grup de Teatre El Molinet. C/València 77, 46529, Canet d’en Berenguer 46529 (València) Telf:699865267/699088661
grupdeteatreelmolinet@hotmail.com

