CERTAMEN DE TEATRE PER A PERSONES MAJORS

L’Ajuntament de València, des de la Regidoria de les Persones Majors, convoca el
III Certamen de Teatre per a Persones Majors

“MAJORS A ESCENA”

BASES

PRIMERA. L’objecte del certamen és potenciar i incentivar l’activitat artística i
creativa de les persones majors amb la representació de diverses obres de teatre en
valencià o castellà, de forma que siga una plataforma que fomente i done suport a
les inquietuds culturals de les agrupacions teatrals participants. La temàtica de les
obres serà de lliure elecció.

SEGONA. Hi podran participar les agrupacions de teatre per a persones majors
pertanyents als CMAPM i altres agrupacions teatrals de persones majors de la ciutat
de València. Les persones que hi participen han de tindre complits els 60 anys.
Solament es podrà presentar una obra per agrupació. L’extensió de l’obra
representada no excedirà els 60 minuts.

TERCERA. El reconeixement a la participació en este certamen consistix en un
diploma a cada agrupació teatral participant.

QUARTA. El termini de presentació de les inscripcions al concurs comença el 20 de
març i finalitza el 5 d’abril.

Les agrupacions hauran de presentar la documentació següent:
1. Fitxa d’inscripció segons el model que s’hi adjunta (annex I).
−
−
−
−
−
−

Dades i ressenya o historial del grup.
Fitxa tècnica i artística de la representació.
Dades de l’obra que es representarà.
Breu sinopsi.
Necessitats tècniques i escenogràfiques.
Elenc artístic proposat per als premis individuals.

2. Juntament amb esta documentació es presentarà una còpia integra de l’obra que
es representarà.

El lliurament es podrà efectuar de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores, en el
Servici de Persones Majors de l’Ajuntament de València, c/ Amadeu de Savoia,
número 11.
La documentació presentada no es tornarà i quedarà a càrrec del Servici per al seu
arxivament.
Quedaran excloses del certamen les agrupacions que no presenten la totalitat de la
documentació requerida.
Les dades registrades pels grups participants seran tractades d’acord amb la Llei
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Els grups
accepten la filmació de les obres i la realització de fotografies durant la
representació.

CINQUENA. Anirà a càrrec de les agrupacions participants la gestió, l’obtenció i el
pagament, si n’hi ha, dels permisos necessaris de la SGAE per a la representació.

SISENA. Les representacions tindran lloc la setmana del 25 al 27 de juny en el
Teatre El Musical, situat a la plaça del Rosari, núm. 3.
Es posarà a la disposició dels grups participants els mitjans tècnics d’il·luminació i so
de què disposa la sala.

SETENA. El lliurament de diplomes a totes les agrupacions participants es realitzarà
en un acte organitzat per la Regidoria de Persones Majors en el Teatre El Musical.

HUITENA. La participació en este certamen implica la plena acceptació de les
bases. Qualsevol circumstància no prevista o dubte en l’aplicació d’estes serà resolta
de forma inapel·lable pel Servici de Persones Majors de l’Ajuntament de València.
Estes bases podran ser consultades íntegrament en la pàgina web de l’Ajuntament
de València.

