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BASES BADALONA ESCENA 2018

Badalona Escena 2018
Exhibició de projectes d’arts escèniques no professionals
L’empresa municipal Badalona Cultura S.L., conscient del paper dinamitzador i creatiu que
exerceixen els grups i formacions amateurs d’arts escèniques sobre la nostra ciutat, vol
fomentar el recolzament i promoció d’aquests col·lectius a través de la Mostra de Teatre
Amateur - Badalona Escena 2018, oferint un espai escènic i les eines i mitjans professionals
necessaris per a dur a terme l’exhibició dels projectes seleccionats.
La convocatòria es regularà d’acord amb les següents bases:

PRIMERA
Badalona Cultura S.L. convoca la Mostra Badalona Escena 2018 per a projectes de teatre
amateur.
La finalitat d’aquesta convocatòria és el foment del teatre amateur de la ciutat mitjançant la
selecció de projectes que podran participar en el cicle anomenat “Badalona Escena”.

SEGONA
Poden presentar-hi projectes totes aquelles entitats i associacions de caràcter cultural
dedicades a les arts escèniques, així com els grups de teatre amateur, sense ànim de lucre, i
que formin part del registre d’entitats de la ciutat de Badalona i/o tinguin el domicili fiscal a
aquesta ciutat.
TERCERA
Cada entitat/associació/grup de teatre podrà presentar tants projectes com creguin oportú.
Condicions
Els grups participants tindran a la seva disposició la infraestructura d’un dels Teatres
Municipals gestionats per Badalona Cultura S.L. (Teatre Principal, Teatre Zorrilla o Teatre
Blas Infante), a decidir per l’organització segons la idoneïtat d’espai de la proposta
presentada, per a la representació dels espectacles seleccionats que es durà a terme
durant el segon semestre de l’any (dates igualment a convenir).
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Badalona Cultura S.L. cedirà el teatre acordat als grups participants per assaig i muntatge
el dia anterior a la representació en horari de 10h a 14 h i de 16 h a 20h, així com el dia de
la representació de 16h a 24h.
La recaptació de cadascun dels espectacles programats, un cop descomptat els drets
d’autor (10%) i l’IVA (10%), serà íntegrament per l’entitat, prèvia presentació d’una
factura pels imports corresponents en concepte de la representació artística.
El preu de les entrades serà de 10€. No s’aplicaran descomptes sobre el preu d’entrada
més enllà de l’Abonament – Badalona Escena, que donarà dret a adquirir les entrades de
la Mostra de Teatre Amateur amb un descompte significatiu.
Les entitats/associacions/grups de teatre amateur seleccionats es comprometen a assistir,
amb almenys dos representants de cada companyia, a la resta de propostes dels cicles
amb l’objectiu de fomentar l’assistència del públic de la pròpia mostra.
Si per causa de força major la representació d’un grup seleccionat no es pot dur a terme,
Badalona Cultura, S.L., es reserva el dret de fixar nova data i lloc de l’actuació pendent.
Badalona Cultura, S.L., serà el responsable de la publicitat derivada del programa. Les
entitats/associacions/grups de teatre amateur estaran obligats a facilitar les dades, la
informació i el material publicitari necessari per a la seva realització en el termini d’una
setmana posterior a la selecció de projectes.

Projecte/dossier a presentar
Els projectes susceptibles de ser seleccionats per a la Mostra es presentaran a les oficines
Badalona Cultura S.L. (C/ Sant Miquel 54), en format electrònic i paper, acompanyats de la
documentació següent:
A.- Fitxa tècnica complimentada.
Document acreditatiu del permís de l’entitat de gestió de drets d’autor (SGAE o qui
correspongui) autoritzant la seva representació o, en el seu defecte, permís de l’autor
de la peça. La concessió del permís serà imprescindible per a poder dur a terme les
actuacions pactades.
B.- Dades del projecte.
• Còpia integra del text
• Característiques i necessitats del projecte: escenari, llum, so, vestuari, atrezzo,
escenografia...
• Nom de l’entitat/associació/grup de teatre amateur
• Llistat d’actrius, actors, equip de direcció, tècnics…
• Valoració econòmica detallada
• Estimació ocupació previst per a les representacions
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El termini de lliurament de projectes finalitzarà el dia 21 de maig de 2018.
El 30 de maig de 2018 es donarà a conèixer la resolució del jurat amb la selecció dels projectes
que formaran part de la Mostra.

Selecció de projectes / Jurat
Un jurat integrat per professionals relacionats amb les arts escèniques seleccionarà les
propostes que formaran part de la Mostra d’enguany dins del Cicle “Badalona Escena 2018”.
El jurat valorarà els projectes segons els següents criteris:
•
•
•
•
•
•
•
•

Originalitat del projecte
Ambició artística
Innovació i recerca de nous llenguatges
Trajectòria, experiència i pes dins de la ciutat de l’entitat o grup de teatre
amateur
Col·laboració amb altres entitats i/o grups de teatre amateurs
Viabilitat del projecte
Ajuts externs (entitats, empreses, sponsors...)
Participació de professionals en el projecte

L’organització es reserva el dret de seleccionar per formar part de la Mostra a alguna
entitat/associació/grup de teatre amateur que, per la seva singularitat, interès i/o
particularitat de les circumstàncies conjunturals, es consideri que és justa i apropiada la seva
participació.
L’organització podrà sol·licitar a les entitats/associacions/grups de teatre amateur seleccionats
una memòria final on s’hi recullin les possibles incidències, l’aforament assolit, la justificació
dels costos reals de la producció, etcètera. Es sol·licitarà amb el temps suficient.
El fet de participar en aquesta Mostra implica la total acceptació d’aquestes bases, així com de
totes aquelles decisions que adopti l’organització.
En cap cas podran ser seleccionats els projectes que no hagin presentat la documentació
requerida dins del termini fixat.
L’organització es reserva el dret de poder anul·lar les representacions pactades amb una
entitat/associació/grup de teatre amateur en qualsevol moment si es demostra mala fe o
conducta inapropiada per tots o algun membre de l’entitat/associació/grup de teatre amateur
seleccionat per a la Mostra.
Per més informació o aclariments de qualsevol dels aspectes d’aquestes bases podeu posarvos en contacte amb Badalona Cultura S.L. mitjançant el telèfon de contacte: 93.464.47.12
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