
Bases de la I Mostra de Teatre Amateur d'Almassora, que organitza la

Regidoria de Cultura de Ajuntament d'Almassora amb la col·laboració de

l'Associació Cultural Amics del Teatre per a grups pertanyents a la

Federació de Teatre de la Comunitat Valenciana.

1. Poden participar en la Mostra els grups de teatre que estiguen

registrats com a associació i tinguen caràcter aficionat, sempre que

pertanyen a la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana.

2. El caràcter i format de les obres proposades és lliure quant al gènere,

excloent-ne el teatre infantil.

3. La Mostra tindrà lloc els dissabtes 16, 23 i 30 de gener, i 6 de febrer de

2021. Totes les representacions començaran a les 20 hores.

4. Els grups poden presentar un màxim de dues propostes, tot i que no

pot ser seleccionat més d'un muntatge per grup.

5. Les representacions es realitzaran en valencià o castellà.

6. Les obres seleccionades han de ser representades sense canvis respecte

a la documentació enviada. Els canvis de text, repartiment, escenografia,



o qualsevol modificació que diferisca respecte a l'enllaç de vídeo enviat,

ha de ser notificada amb antelació al comité organitzador, que adoptarà la

decisió que considere oportuna; fins i tot, pot donar-se la desqualificació.

7. Totes les representacions dels grups seleccionats tindran una duració

entre 60 i 120 minuts, inclòs el descans si n'hi ha. L'organització pot

valorar si participen en la Mostra muntatges que no complisquen aquest

requisit.

8. El pagament dels drets d'autor a l'SGAE o a qualsevol altra entitat de

gestió, si n'hi ha, seran a càrrec de l'Ajuntament d'Almassora.

9. Un comité de selecció determinarà, entre les propostes presentades,

els tres grups que participaran en la Mostra, que es tancarà amb una

quarta representació de l'Associació Cultural Amics del Teatre com a grup

organitzador. Poden ser seleccionades les propostes de dos grups més que

quedaran com a suplents.

10. Les representacions es realitzaran a la Casa de la Cultura d'Almassora;

les especificacions tècniques s'adjunten a aquestes bases.



11. Els grups seleccionats podran disposar de la sala i de tot l'equipament

el dia de la representació a partir de les 10 hores, així com del personal

tècnic de la sala.

12. Tots els grups seleccionats han de tindre capacitat per a facturar

electrònicament i rebran la quantitat de 700 euros en concepte de

despeses de muntatge i representació per part de l'Ajuntament

d'Almassora. Els grups seleccionats rebran de la Federació de Teatre

Amateur de la Comunitat Valenciana la quantitat que quede fixada en els

seus propis pressupostos per participar en aquest esdeveniment.

13. Els grups interessats a participar en la Mostra hauran de remetre

abans del 5 de desembre de 2021 la següent documentació al correu

electrònic teatreamateuralmassora@gmail.com:

- Sol·licitud de participació en un word amb totes les dades del 

gup i de l'obra.

- Fotocòpia del NIF del grup.

- Fotocòpia de l'Exempció de l'IVA.

- Autorització de l'autor, SGAE, o societat similar de l'obra per a

poder representar-la, només en cas de ser seleccionat.

- Text íntegre de l'obra.



- Dossier del grup amb l'historial, fitxa tècnica i artística de l'obra,

sinopsi, fotografies i crítiques de premsa si n'hi ha.

- Vídeo complet de l'obra que haurà de ser pujat a Internet

(YouTube, Vimeo, etc.), incloent-hi l'enllaç per a poder visualitzar-

lo. Els enllaços han de ser oberts, sense necessitar cap

autorització ni enllaços que facen necessària la descàrrega del

vídeo.

14. Els grups seleccionats han d'aportar cartells i programes de mà de

l'obra amb 15 dies d'antelació a l'inici de la Mostra.

15. La comissió organitzadora de la Mostra es reserva el dret d'interpretar

les normes establides en aquestes bases, així com la seua modificació.

L'Ajuntament d'Almassora es reserva el dret de suspendre o ajornar la

Mostra per la situació sanitària de la covid-19 o per qualsevol altra

circumstància excepcional. Qualsevol circumstància no prevista en

aquestes bases serà resolta de manera inapel·lable per la comissió

organitzadora de la Mostra.

16. Qualsevol dubte sobre aquestes bases es pot plantejar a través del

correu electrònic ajarbeloa@gmail.com o trucant al telèfon 622 529 262

(Antonio Arbeloa).


