Edició: VI MOSTRA DE TEATRE AMATEUR

CONVOCATÒRIA per companyies
vulguin actuar en el TMC

de

teatre

amateur

que

La Secció de Col·lectius Socials i Cultura obre un termini del dia 25
d'octubre al 9 de novembre per rebre projectes que optin a una de
les 6 places per representar el seu espectacle al TMC.
Període d'admissió de propostes:
Del 25 d'octubre al 9 de novembre
Representacions de gener a maig de 2019.
Nombre de grups: 6
Dates de representacions: a intercalar entre l'agenda d'espectacles
i activitats del TMC entre novembre de 2018 i juny de 2019.

Condicions
Que s’ofereixen:
- Representació de l’espectacle al Teatre Municipal Cooperativa.
- Ingressos de públic per la companyia.
- Ús de l’equipament tècnic del teatre (en horari preestablert).
- Suport i assessorament del personal del teatre per a la
planificació de les representacions.
- Difusió de l’espectacle. (pels mitjans municipals).
- Plataforma de venda i edició d’entrades.
Obligacions:
- Les companyia han d’assumir el seu compromís de realització
de les representacions en el TMC.
- Les companyies es faran càrrec de la producció escenogràfica,
vestuari, atrezzo, etc. necessari pel seu espectacle.
- Les companyia es farà responsable de cobrir la despesa dels
(*1)Serveis associats a la funció
Sol·licitud (documents a presentar):
Per a la presentació i selecció (veure bases)
• IDENTIFICADOR DADES DE L'ENTITAT / GRUP DE TEATRE.
• PROJECTE.
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•
•
•

PROMOCIÓ A CÀRREC DEL GRUP / CIA.
ACORD DE PARTICIPACIÓ A LA MOSTRA DE TEATRE AMATEUR
I ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS.
SOL·LICITUD DE DADES BANCÀRIES (documentació
complementària - posterior a la selecció d'espectacles).

Altres:
•

Les companyies admeses participaran en una jornada de
presentació de la Mostra, amb tots els grups seleccionats: 21
de novembre, 19.30 h ( pendent de confirmar)

•

Preu espectacles unificat per a tots els espectacles de la Mostra
de Teatre Amateur a través de l'aplicació de venda del TMC (
www.tmcbarbera.cat).
o Venda online i presencial a taquilla del TMC - no s'accepta
efectiu ( pagament només en targeta bancària)
o Entrades numerades
o No es fan reserves de localitats
o Preu dia de l'espectacle: 8 €.
o Preu anticipada: 6 € (fins un dia abans).
o Descomptes. (no n'hi ha).
o Abonament de temporada amateur: 4, 5 i 6 espectacles
30% de descompte.

•

Sessions per grup/entitat: 1
Altres sessions que es puguin autoritzar en funció de la
disponibilitat de l'equipament amb càrrec a l'entitat (preus,
personal i serveis)

(*1) Serveis associats a la funció
Condicions específics:
Totes les condicions especifiques per a cada funció s'acordaran
amb l'entitat/grup.
Com a resum s'adjunta el llistat següent:
•
•

1 tècnic especialista (llum/so/...) pel muntatge (segons
necessitats especifiques de l'obra) (aproximadament 6
hores).
1 auxiliar de sala (aproximadament 3 h).
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•

1 tècnic especialista (so/llum/...) per la realització de
l'assaig general i/o realització de la funció, que podrà ser
de la companyia. Aquest és un personal totalment
necessari. En cas de no disposar d'aquest responsable,
els serveis tècnics del TMC faran la contractació amb
càrrec a l'entitat/grup

Altres recursos (Ampliació dels serveis bàsics per les pròpies
necessitats de l'activitat ):
•
•
•

Personal de suport serveis escènics especialitzats, quan el
muntatge i/o la realització ho requereixi.
Auxiliars sala quan l'aforament a l'activitat sobrepassi l'ús
de la platea del teatre i/o quan l'activitat ho requereixi.
Serveis de reforç de neteja si es preveuen necessitats que
sobrepassin els d'assignació bàsica.

Més informació i enviament de projectes:
En el període d'admissió de propostes.
Per correu electrònic a:
mostrateatrebarbera@gmail.com
De forma presencial:
Regidoria de Col·lectius Socials i Cultura. Carrer Nemesi Valls, 35
08210 Barberà del Vallès
Telèfon: 93 729 71 71 Secció de Col·lectius Socials i Cultura.
web del Teatre Municipal Cooperativa : www.tmcbarbera.cat.

L’equip del TMC es posarà en contacte amb les companyies
(dades aportades per l'entitat) per comunicar la seva decisió i
establir un calendari de treball.
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Documentació (models i guies)

DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR EL PROJECTE
•

IDENTIFICADOR DADES DE L'ENTITAT / GRUP DE TEATRE.

•

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE.

•

ACORD DE PARTICIPACIÓ A LA MOSTRA I ACCEPTACIÓ
CONDICIONS.
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MOSTRA DE TEATRE AMATEUR IDENTIFICADOR DADES DE L'ENTITAT / GRUP DE TEATRE
DADES DEL PROGRAMA
NOM DEL
MOSTRA DE TEATRE AMATEUR 2018-2019
PROGRAMA:
DESCRIPCIÓ:
Realització de representació teatral en el Teatre
Municipal Cooperativa.

DADES DE L'ENTITAT LEGAL:
NOM DE L'ENTITAT:
NIF:
ADREÇA:
LOCALITAT:
RESPONSABLE:
MÒBIL:
E-MAIL:
CÀRREC:

DADES DEL GRUP / COMPANYIA
NOM DEL GRUP/CIA:
NOM DEL
RESPONSABLE DEL
GRUP/CIA:
MÒBIL:
E-MAIL:
NOMBRE DE
COMPONENTS DEL
GRUP:
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MOSTRA DE TEATRE AMATEUR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

Projecte :
(és molt important que informeu de tots els apartats de la
proposta atès que son la base de valoració per a la selecció)
•

Projecte descripció de la proposta:
a. Nom de l'espectacle:
b. Durada: ( en minuts)
c. Autor:
d. Any creació:
e. Fer constar si el muntatge és propi o adaptat pel grup:
f. Idioma:
g. Gènere:
h. Fitxa artística: direcció / actors / actrius/ tècnic equips /
altres (vestuari / escenografia / Muntatge tècnic,...)
i. Sinopsi:
j. Data d'estrena del muntatge, vegades que s'ha
representat i llocs:
k. Descripció
del
muntatge
escènic
(escenografies,
projeccions i altres elements necessaris pel muntatge).
l. Disponibilitat temporal de la proposta. ( quin mes es
podria representar?)
m. Argument de participació a la Mostra de Teatre Amateur.
n. Proposta de promoció que la Companyia farà per tal de
publicitar i promocionar la venda d'entrades.
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MOSTRA DE TEATRE AMATEUR
ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS.
NOM ENTITAT:

NIF:

NOM DEL
RESPONSABLE:
El responsable declara conèixer i acceptar les condicions del programa
MOSTRA DE TEATRE AMATEUR:
• El grup / entitat declara està constituïda legalment i al corrent de les seves
obligacions i reuneix tots el requisits per a ser beneficiari dels recursos, i
serveis que ofereix la Mostra de Teatre Amateur.
• El grup / entitat declara que compleix els requisit establerts a l'article 13
de la Llei38/2003, de 17 de novembre - Llei General de Subvencions i es
troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
• El grup / entitat no té pendent justificacions ni és deutora de
reintegraments de cap subvenció concedida amb anterioritat per aquesta
administració local i que no ha estat mai objecte de sancions
administratives fermes, ni sentències fermes condemnatòries en contra de
la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
• El grup / entitat té la responsabilitat de l’obtenció d’autoritzacions dels
titulars per a la realització de la representació de l’obra que presenta a la
Mostra així com les liquidacions pertinents, si n’hi hagués, per drets
intel·lectuals.
• El grup / entitat obtindrà les remuneracions de taquilla, i està d’acord amb
la regulació de preus i accepta la forma de venda a través de l’aplicació del
TMC. Així mateix facilita un número de compte bancari per a la liquidació
dels imports corresponents.
• El grup / entitat es farà càrrec del pagament de serveis externs que
prèviament hagi pactat amb la direcció del TMC i que siguin necessaris per
la realització de la representació de la seva obra de teatre.
• El grup / entitat aportarà un tècnic de so/llums per a la representació de la
seva acció teatral, o n'assumirà el seu cost.
• El grup / entitat respectarà totes les condicions del programa. En particular
respectarà els horaris i les condicions d’ús d’instal·lacions serveis i equips.
Així mateix comunicarà a la direcció de l'equipament qualsevol incidència o
canvi que pugui sorgir.
• El grup / entitat respectaran en tot moment la protecció als drets d’imatge
per la qual cosa no es permetrà la realització de fotos i/o gravacions, en
sala de públic o de l’escena, sense el consentiment dels implicats i
l’autorització de l’equipament.
( Nom, data i signatura del representant)
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