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XX MOSTRA DE TEATRE LA FONT D'EN CARRÒS 2023 
 

Mostra avalada per la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana (FTACV) 

 

 

 

L'Ajuntament de la Font d’en Carròs patrocina la "XX Mostra de Teatre" la qual es regirà per les següents 

 

BASES 
 

1. Podran participar aquells grups de teatre NO professionals de la Comunitat Valenciana que ho 

desitgen i que siguen prèviament seleccionats.  

2. L’organització de la Mostra seleccionarà 4 companyies i 4 companyies més com a reserves.  

3. L’organització posarà a disposició dels grups participants tots els mitjans tècnics d’il·luminació i 

so de què disposa la Casa de la Cultura de la Font d’en Carròs.  

4. La durada mínima de les obres presentades haurà de ser de 60 minuts i la màxima de 90 minuts. 

5. La Mostra es realitzarà a la Casa de la Cultura de la Font d’en Carròs a les 19:30h els diumenges 

23 d’abril (apertura de la Mostra de Teatre), 7 de maig, 14 de maig, i 18 de juny (dia de la 

cloenda) del 2023.  

La programació es realitzarà entre l’organització de la Mostra i els grups participants. 

6. Els grups que desitgen participar en la mostra han de remetre per correu electrònic a 

registre@lafontdencarros.es abans del dia 18 de març de 2023 la fitxa d’inscripció (annex 1) junt 

amb la documentació requerida en el punt 6.2 

6.1 La documentació sol·licitada en el punt 6.2 s’enviarà en format electrònic (pdf, jpg, words, 

etc.) o bé mitjançant enllaç. 

6.2 Documentació que cal aportar per a participar 

a) Fitxa d’inscripció (annex 1) 

b) Historial del grup  

c) Vídeo de l’obra 

d) 2 Fotografies 

e) Retalls de premsa, crítiques... 

f) Fitxa tècnica i artística  

g) Sinopsi de l’obra 8 línies màxim  

h) Fotocòpia del CIF del grup 

i) Permís de l’SGAE, en cas de ser seleccionats 

mailto:registre@lafontdencarros.es
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8. Les obres presentades hauran d’estar degudament autoritzades, si procedeix, per l’SGAE. En 

cas contrari la responsabilitat recaurà en el grup que l’haja proposat. 

9. El grup rebrà 600 euros en concepte de participació i despeses. 

La Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana abonarà una quantitat extra a les 

companyies que hi estiguen federades. Correrà a càrrec de cada companyia gestionar aquest 

tràmit. L’organització del concurs emetrà el certificat de participació escaient. 

10. L'acte de cloenda es realitzarà el dia 18 de juny 2023 a les 19:30h el dia de la última 

representació de la Mostra. Almenys dos representants de cada grup assistiran a aquest acte, on 

es farà el lliurament d'un obsequi per la seua participació en la Mostra. L’assistència és 

obligatòria.  

11. La retirada no justificada de la Mostra, d'un grup seleccionat, suposarà I'exclusió de la seua 

candidatura en edicions posteriors. 

12. EI fet de participar en aquesta Mostra suposa l'acceptació d'aquestes bases. Les circumstàncies 

no previstes en les bases les resoldrà I'organització de la Mostra. 

 

Més informació al número de tel. 962833601  

 

 

La Font d’en Carròs febrer de 2023 

 

 

 

 

 

ORGANITZA: Regidoria de Cultura 

PATROCINA: Ajuntament de la Font d’en Carròs 
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FITXA INSCRIPCIÓ (annex 1) 

XX MOSTRA TEATRE LA FONT D’EN CARRÒS 2023 

NOM COMPANYIA / ASSOCIACIÓ:  _____________________________________________  

DIRECTOR:  ______________________________________________________________  

CIF:  ____________________________________________________________________  

ADREÇA:  ________________________________________________________________  

POBLACIÓ:  ______________________________________________________________  

CODI POSTAL:  ____________________________________________________________  

E-MAIL:  _________________________________________________________________  

WEB:  ___________________________________________________________________  

PERSONA DE CONTACTE:  ___________________________________________________  

TELÈFON de contacte:  ______________________________________________________  

E-MAIL de contacte:  _______________________________________________________  

Signatura: (poseu també la data) 

 

 

 

No oblideu adjuntar:  

Historial del grup  

Vídeo de l’obra  

2 Fotografies  

Retalls de premsa, crítiques...  

Fitxa tècnica i artística  

Sinopsi de l’obra 8 línies màxim  

Fotocòpia del CIF del grup  

Permís de l’SGAE (en cas de ser seleccionat). 


