Badalona Escena 2013
Exhibició de projectes d’arts escèniques no professionals
La regidoria de cultura i ciutadania de l’Ajuntament de Badalona, a traves de Badalona
Cultura, SL, conscient del paper dinamitzador i creatiu que sobre la nostra ciutat
exerceixen els grups i formacions de les arts escèniques amateurs, vol participar en el
recolzament i promoció d’aquest col·lectius dedicats a la creació relativa a les arts
escèniques en l’àmbit municipal a traves d’aquest concurs-mostra, lligat al programa
“Badalona Escena” que ofereix un espai per a l’exhibició dels projectes seleccionats.
Aquest programa té com a objectiu impulsar les activitats i el foment de les millores en
qualitat de les arts escèniques dutes a terme per entitats, grups i col·lectius de la
ciutat. Així com un espai de col·laboració entre professionals i amateurs.
La convocatòria es regularà d’acord amb les següents bases:
PRIMERA
Badalona Cultura, SL, convoca el concurs de 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 de caràcter cultural dedicades a
les arts escèniques, sense ànim de lucre i que formin part del registre d’entitats de la
ciutat de Badalona amb una antiguitat de més de 5 mesos respecte la publicació
d’aquestes bases. Només s’hi pot presentar un projecte per associació.
TERCERA
Els projectes a concurs es presentaran a les oficines Badalona Cultura (C/ Sant Miquel
54) acompanyats de la documentació següent:
A.- Fitxa tècnica complimentada
• Sol·licitud del permís a la SGAE o de la entitat de gestió de drets d’autor
que correspongui per la seva representació. O en el seu defecte, permís
de l’autor de la peça. La concessió del permís serà imprescindible per
actuar.
B.- Dades del projecte
• Còpia integra del text
• Necessitats i característiques del projecte: escenari, llum, so, vestuari,
escenografia...
• Nom del grup
• Llistat d’actors i tècnics
• Valoració econòmica detallada
• Estimació aforament previst

•

Hores d’utilització de la sala dintre dels dies i horari establerts per
l’organització

QUARTA
Un jurat integrat per professionals relacionats amb les arts escèniques seleccionarà 4
propostes entre els projectes presentats, aquestes 4 seran les que formin part del
cicle “Badalona Escena” d’enguany.
El jurat valorarà els projectes segons aquest criteris:
• Originalitat del projecte
• Ambició artística
• Innovació i recerca de nous llenguatges
• Col·laboració amb altres entitats
• Viabilitat del projecte
• Ajuts externs (entitats, empreses,...)
• La participació de professionals en el projecte
CINQUENA
Badalona Cultura realitzarà una aportació econòmica en concepte de ajut en la
producció de 600 € per cadascun dels 4 projectes que el jurat seleccioni per formar
part del cicle de Badalona a Escena.
SISENA

•

Els grups participants tindran a la seva disposició la infraestructura pròpia de
l’espai previst per la representació dels espectacles de “Badalona Escena” que
es durà a terme durant el primer bloc de la propera temporada, de setembre a
desembre del 2013.

•

En aquesta edició del 2013 Badalona Cultura cedirà durant dos dies el teatre
als grups participants per assaig i muntatge en horari de 10h a 14 h i de 16 h a
20h i 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 (21%), es distribuirà amb un 75% per la Entitat i
un 25% per Badalona Cultura, SL. Les entitats participants podran, si ho
desitgen, prescindir de l’ajut a la producció (600€) a canvi de modificar el
repartiment de la taquilla, passant així de un 75% a un 95% per l’Entitat .

•

El preu de les entrades serà de 10€ i no podran aplicar-se descomptes a
excepció de l’Abonament – Badalona Escena. A través d’aquest tipus de
promoció podran adquirir-se les 4 entrades del cicle per 25€ ( a 6,25€
l’entrada).

•

L’Entitat es compromet a assistir, amb almenys amb dos representants, a la
resta de propostes dels cicles.

•

Si per causa de força major aquesta representació no es pot dur a terme,
Badalona Cultura, SL, es reserva el dret de fixar nova data i lloc de l’actuació
pendent.

•

Badalona Cultura, SL, serà el responsable de la publicitat derivada del
programa. Els grups facilitaran les dades i la informació necessària per la seva
realització.

SETENA

•

La composició del jurat es farà pública a traves dels mitjans de comunicació
locals una vegada publicades les bases.

•

La decisió del jurat serà inapel·lable. La seva decisió es farà pública a través
dels mitjans de comunicació i mitjançant una notificació escrita als interessats.

•

Els projectes seleccionats tindran la obligació de presentar una memòria final
un cop representades, que reculli les possibles incidències, l’aforament
aconseguit i la justificació dels costos reals de la producció.

•

El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes
bases, així com de totes aquelles decisions que adopti l’organització.

VUITENA
En cap cas seran seleccionats els projectes següents:
• D’associacions que no estiguin legalment registrades amb domicili social a
Badalona.
• Que no hagin presentat dins del termini fixat la documentació requerida.
NOVENA
El termini de lliurament de projectes a concurs, finalitzarà el dia 28 de març, durant el
mes d’abril es reunirà el jurat que seleccionarà les propostes que participaran en el
cicle. La resolució es farà pública a partir del dia 15 d’abril del 2013.

18 de febrer del 2013

