XLIIè PREMI CIUTAT DE TERRASSA DE TEATRE
Organitza:

Casal de Sant Pere

Amb el suport:

Excm. Ajuntament de Terrassa

Us convidem a participar tot atenent-vos a les següents:

B A S E S:
1.- Dates:

17, 24, 31 de gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer i 6,13, 20, de març
de 2016.

2. Hora:

6 de la tarda.

3.- Teatre:

Sala Crespi, c/ Major de Sant Pere, 63 . Terrassa.

4.- Característiques: Escenari: 10 m. de boca x 9 de profunditat
No es poden collar cargols ni clavar claus al terra. Disposem
de molts contrapesos per subjectar els decorats alts.
Càmera negre, ciclorama, telers i teló
12 Kw de potència elèctrica
So intern i extern. 35 línees de llum i taula de 24 canals
El nostre reproductor de CD és domèstic
Aforament 360 butaques.
5.- Inscripció:

150 €. Import que solament hauran d’abonar els grups
escollits i que es retornarà un cop finalitzi la seva actuació. La
no representació per causes imputables a la companyia,
comportarà la pèrdua del valor econòmic dels drets d’inscripció.

6.- Termini :

25 d’octubre de 2015. Data del sorteig per les actuacions: Dia 22
de novembre de 2015 a les 18 hores. S’avisarà oportunament als
grups seleccionats.

7.- S.G.A.E.

L’entitat organitzadora es farà càrrec del seu pagament fins a un
import de 60 €, IVA inclòs. L’import que pogués superar dita
quantitat, serà descomptat de la dotació econòmica.

8.- Selecció:

Per optar a la selecció cal incloure un DVD llegible en aparell
domèstic de sobretaula, de l’obra que es vol presentar. Un
consell assessor, valorarà totes les obres presentades i

9.- Participació:

seleccionarà les que entraran a formar part del Premi Ciutat de
Terrassa de Teatre.
Els grups actuants tindran una dotació econòmica de 500 €.

10.- Muntatge i desmuntatge:
Anirà a càrrec del grup actuant la totalitat del muntatge de
l’escenografia, llum i so del seu espectacle. Es podrà disposar de
l’escenari durant el dia de la representació -excepte de 14 a
16.00 que el Casal es tanca, a no ser que es dini en el menjador
del bar del Casal- així com també dels equips de so i llum de
l’entitat. Cal concretar amb l’organització l’hora per iniciar les
esmentades tasques. L’escenari ha de quedar net i buit el
mateix dia de la representació. El personal tècnic de so i
llums col·laborarà tres hores en el muntatge. El temps que
excedeixi es factuarà a 25 €/hora import que es deduïrà de la
subvenció.
11.- Entrades:

L’organització posarà a disposició dels grups actuants 10
invitacions pels seus acompanyants el dia de la seva actuació i 6
per a les altres representacions, en cas de necessitar-ne més
s’hauran d’adquirir a la taquilla.

12.- Cloenda:

El lliurament dels premis i l’acte de cloenda tindran lloc el
dissabte 16 d’abril de 2016 al migdia. En el mateix es farà efectiu
l’import de la subvenció, i hauran d’assistir-hi almenys dos
representants de cada grup.

13.- Premis:

1er.Trofeu Ciutat de Terrassa i 400 €
2n. Trofeu Llorer d’Egara i 300 €
3er. Trofeu Jaume Crespi i 200 €
Trofeu millor direcció i Diploma 2n i 3er
Trofeu millor actor i Diploma 2n i 3er
Trofeu millor actriu i Diploma 2na i 3era.
Trofeu millor actor de repartiment i Diploma 2n i 3er.
Trofeu millor actriu de repartiment i Diploma 2na. I 3ra.
Diploma millor escenografia/creativitat
Diploma millor il.luminació
Diploma millor so / muntatge musical
Diploma millor caracterització (vestuari i maquillatge)
Diploma votació popular
Recordatori per a tots els grups participants

El jurat qualificador es reserva el dret, en cadascun dels premis de declarar-lo
desert, així com d’atorgar, si s’escau, els accèssits oportuns.
14.- Filmació:

La comissió organitzadora es reserva el dret d’enregistrar
fotogràficament o en format digital la representació.

L’organització del concurs podrà alterar o decidir qualsevol contingència no
prevista en aquestes bases. El fet d’inscriure’s comporta la total acceptació de
les mateixes.

Terrassa, juliol de 2015

