II MOSTRA DE TEATRE CATALÀ A MADRID

BASES
1. ÀMBIT. Grups de teatre amateurs i professionals (que puguin actuar de manera
desinteressada).
2. DATES: 24 al 26/11/2017
3. LLOC: Teatre Santiago Rusiñol - Cercle Català de Madrid
4. OBRES: Han de ser representades en català i que puguin dur-se a terme en un escenari
de 7 m. d’embocadura i 5 m. de fons.
5. Els grups interessats han d’omplir el formulari electrònic i enviar un correu electrònic
amb el dossier de l’espectacle a mostrateatre@cerclecatala-madrid.net fent constar en
el títol II MOSTRA - nom del grup. Es necessita també poder-ne visionar l’obra
prèviament, ens val un DVD (en aquest remetre per correu a l’adreça que figura al peu de
les bases) o enllaç a VIMEO, YOUTUBE o similars. També ens la podeu enviar per
DROPBOX o WeTransfer.
6. Acceptarem propostes fins al 22 de setembre 2017.
7. Es comunicarà la resolució als interessats el 9 d’octubre 2017.
8. La comissió escollirà a 4 grups per dur a terme la mostra.
9. Per part del Cercle s’abonarà en concepte de col·laboració als grups assistents de fora
de Madrid, un total de 600 € a cada grup per ajudar a cobrir-ne les despeses.
10. Aquest ajut no exclou que hàgiu demanat subvenció al Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya durant el termini establert per demanar ajudes per
desplaçaments del 4 al 17 de juliol d’enguany.
11. No es realitzarà gestions d’allotjament ni cobrirem despeses addicionals de trasllats de
persones, escenografies, muntatges, …
12. El Cercle Català posarà a disposició dels grups una sala per assaig i tècnics de so i
il·luminació pel Teatre.
13. En paral·lel a la mostra es duran a terme tallers i master-class que es comunicaran amb
temps suficient i que tindran lloc en el teatre i sales del Cercle Català a Madrid.
14. Les companyies es comprometen a representar a la Mostra el mateix espectacle que
hagin presentat en el vídeo o DVD. Així com aportar, la corresponen autorització per part
de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) o un document signat per l'autor del text
conforme renuncia a la gestió per part de la 'SGAE dels drets generats per la
representació dins de la Mostra, del seu text teatral.
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15. Per part del Cercle Català es farà promoció utilitzant els mitjans que tenim a l’abast:
web, twitter, enviaments massius de correus a socis i simpatitzats, ..
16. Qualsevol circumstància que pugui sorgir i que no estigui prevista en aquestes bases,
serà resolta per la comissió organitzadora.
17. No es retornarà el material utilitzat en l’elecció dels grups participants.
18. La participació en la Mostra de Teatre Català a Madrid implica l'acceptació d'aquestes
bases.

Cercle Català de Madrid
Plaza de España, 6
28008 Madrid
Telf: 915 416 090

