I Certame Xuvenil de Teatro Afeccionado de Culleredo

Destinatarios
•
•

Poderanse presentar todos os grupos de teatro afeccionado Xuvenil do territorio español.
As obras poderán presentaarse en lingua castelá ou lingua galega.

Requisitos
•
Cada grupo poderá presentar un máximo de tres obras, das que se seleccionará
unha.
•
As montaxes teatrais terán unha duración mínima de 45 minutos e un máximo de
120 minutos.
•
Non se admitirán obras seleccionadas do mesmo grupo en edicións anteriores.
•
Os grupos teatrais poderán estar compostos por un máximo de 25 persoas (agás
coordinadores, director, técnicos etc.)
Os compoñentes do grupo teatral non poderán ser menores de 14 anos ni maiores
•
de 29 anos (agás coordinadores…..). Permitirase que un 10% do reparto non cumpra os
requisitos de idade.
Os dereitos de autor serán sufragados por cada grupo participante.
•
•
Os grupos aceptan a filmación das obras e a realización de fotografías durante o
certame e encargaranse dos labores de carga / descarga e montaxe / desmontaxe da
escenografía, atrezo e vestiario o mesmo día da representación. Serán responsables dos
danos causados polo grupo nas instalacións empregadas.
•
As obras presentaranse completas en formato DVD, en calquera outro soporte físico
ou por un enlace web. A imaxe e o son deberán ser os adecuados para a súa valoración polo
Comité de Selección. As obras poderán ser enviadas ao seguinte correo postal:
•
Edificio de servizos Múltiples R7Ramón Cabanillas 14 15670 O Burgo-

Culleredo- A CoruñaPresentación da documentación
•
O prazo de presentación de toda a documentación quedará pechado 30 de Setembro
do 2014. Se o material gráfico (DVD,USB…) ou a documentación non chegan ou o fan con
data de selo posterior á data sinalada, a inscrición non se considerará formalizada. A
documentación poderá enviarse a certamenelruisenor@galicia.com.

Documentación
•
Folla de Inscrición
•
Gravación íntegra da obra, polos medios xa sinalados. (recomendáble con plano fixo e
sen editar).
•
Fotocopia do CIF do grupo ou documento que indique a entidade xurídica.

•
Certificado da conta bancaria (para ingreso de premios e/ou axudas de custo)
•
Autorización da Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE) correspondente á obra
representada.
•
A documentación poderá ser enviada por correo
electrónico a
certamenelruisenor@galicia.com .
•
A documentación recibida quedará en propiedade da organización, que poderá utilizar o
material fotográfico, audiovisual e publicitario nesta ou en posteriores edicións do Certame.

Datas das representacións e selección de obras
•
A celebración do Certame terá lugar no Conservatorio de Música de Culleredo (A Coruña). As
representacións realizaranse nas seguintes datas ; 1, 8, 15, 22 e 29 de Novembro. O domingo 30
de Novembro terá lugar o acto de clausura onde se entregarán os premios.
•
Un comité de selección nomeado pola organización elixirá, de entre todos os grupos
solicitantes e de acordo coa documentación recibida, un total de 5 participantes e 2 grupos de
reserva.
• Unha vez realizada a selección, comunicarase a todos os grupos seleccionados o resultado da
mesma.
•
Os grupos seleccionados, así como os grupos reserva, deberán confirmar a súa asistencia
nun prazo de 3 días, contados a partir da data na que se lles comunica a súa selección.
•
As obras seleccionadas deberán ser representadas sen cambios de texto respecto ao
mostrado no vídeo, así como co mesmo reparto que figure na folla de inscrición e no vídeo.
Calquera modificación no reparto ou no texto deberá ser notificada previamente á organización do
Certame. O incumprimento deste punto pode ser motivo de descualificación e perda do dereito a
remuneración económica.
•
Todos os grupos seleccionados deberán estar representados polo menos por un dos seus
membros no acto de clausura e entrega de premios. O incumprimento desta cláusula implicará a
perda do dereito a percibir o premio e/ou as axudas.

Xurado e aceptación de premios
•
Un xurado, designado pola organización, concederá os premios establecidos para este
Certame, que son:
Primeiro clasificado: 600 € e trofeo
Segundo clasificado: 300 € e trofeo
Terceiro clasificado: 200 € e trofeo
Premio á mellor dirección: trofeo
Premio á mellor escenografía: trofeo
Premio ao mellor vestiario: trofeo
Dous premios á mellor Interpretación (actor/actriz indistintamente): trofeo
•

A decisión do xurado será inapelable.

•

A organización resolverá de forma inapelable, calquera outra circunstancia que non se

prevexa nestas bases.
Todos os premios terán as retenciones que marque a lexislación vixente

Axudas de custo
•

A organización destinará unha axuda para gastos de desprazamento.
100 € para grupos con domicilio fiscal situado a unha distancia de 50 km de Culleredo.
200 € para grupos con domicilio fiscal situado a unha distancia de máis de 50 km ata 150 km
de Culleredo.
300 € para grupos con domicilio fiscal situado a unha distancia de máis de 150 km de
Culleredo.

Para efectos de cálculo da distancia, considerarase o conservatorio de música de Culleredo como
“km 0”.

Lugar de representacións
•
As representacións terán lugar no Conservatorio de Música de Culleredo. As súas
características técnicas son as seguintes:
Embocadura: 8 m
Fondo: 8 m
Altura: 5 m
Son:
2 CAIXAS DE 400 W / 1 MESA DE SON / 1 CD (mp3)
Luces:
MESA COMMANDER 24 CANAIS DMX con 2 preparacións de 12 canais.
24 CANAIS DE DIMMERS.
20 P.C. /12 PAR 64 Nº 5.
Cada compañía ou grupo deberá traer os filtros necesarios para à iluminación da súa obra.
Calquera necesidade técnica non cuberta polo equipo de sala correrá a cargo dos participantes.

Conformidade
•

Á participación neste Certame implica a total aceptación destas bases.

FOLLA INSCRIPCION
COMPAÑÍA
NOME: ______________________________________________________________
ENDEREZO: _____________________________________________________________
LOCALIDADE: ____________________________________________________________
PROVINCIA: _________________________________ C.I.F: _______________________
TFNO.:_____________________CORREO

ELECTRÓNICO:______________________

____________________________________

REPRESENTANTE OU PERSOA DE CONTACTOÇ
NOME ______________________________________________________________
ENDEREZO: _____________________________________________________________
TFNO.:______________________CORREO ELECTRÓNICO:______________________
___________________________________________
MONTAXE A CONCURSOÇ
TÍTULO: ________________________________________________________________
AUTOR/A:________________________________________________________________
ADAPTADA POR:_________________________________________________________
DURACIÓN: _________________

OBRA ORIXINAL

SI

NON

ELENCO:
Nome e apelidos_________________________ Personaxe_______________

HISTORIAL DO GRUPO:

FOTOS DA MONTAXE
* enviar a certamenruisenor@galicia.com antes do 30 de setembro del 2014.

