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Bases per a la selecció d’escenes teatrals pel
Cling! - Microteatre d’humor
dins el cicle de Gràcia Riu
28 d’octubre de 2018 a l’Espai Jove La Fontana
Convocatòria
S’obre la convocatòria per a la selecció d’escenes teatrals, monòlegs, escenes de clown i/o altres formats per participar a la tercera edició del Cling! - Microteatre d’humor. Es tracta d’un
festival de peces teatrals en petit format, de curta durada, per a un públic reduït, en un espai
no convencional. La proposta vol oferir un recull de peces teatrals que d’alguna manera estigui
relacionada amb l’humor.
L’activitat està enmarcada en el Cicle Gràcia Riu, organitzat al districte de Gràcia (Barcelona)
en el que es realitzaran activitats diverses a diferents equipaments i espais culturals del barri.
Cling! - Microteatre d’humor se celebrarà el diumenge 28 d’octubre a les 18h a l’Espai Jove
La Fontana.

Bases i protocol per la presentació de les propostes
1. Les obres presentades han de fer referència a l’humor, al riure, al somriure i/o a alguns
dels seus derivats, ja que formaran part del projecte Gràcia Riu. En aquest marc la temàtica és
lliure sempre i quan es faci de forma no discriminatòria.
2. Les peces han de poder ser representades per un màxim de cinc actors o actrius preferiblement joves d’entre 12 i 29 anys, i han de tenir una durada no superior als 20 minuts.
3. Les propostes han de tenir requeriments tècnics mínims o nuls. En cas que n’incloguin,
aniran a càrrec de la companyia. No obstant això, es podrà utilitzar material ja existent a l’espai:
taules, cadires,...
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4. Els espais de representació (pendents de confirmar) seran dins l’Espai Jove La Fontana per un màxim
de 20 persones. L’Espai de Trobada (1a planta) estarà destinat a l’organització del públic: :

• Sala taller 1 (1a planta)
• Sala polivalent (1a planta)
• Sala taller 3 (2ª planta)
• Viver 1 (2a planta)
• Zona d’exposició (-1a planta)
5. El termini per presentar propostes finalitza el dimarts 25 de Setembre de 2018 a les 23:55h.
6. Per inscriure’s caldrà omplir el formulari del web que recollirà la següent informació:
• Nom de la companyia / grup teatral
• Persona i telèfon de contacte
• Nom i cognoms de les persones que participen a la peça teatral, edat i funció dins la
companyia (actor, actriu, directora...)
• Títol de l’escena / obra teatral
• Nom de l’autor del text (nom de la persona que n’hagi fet l’adaptació, si s’escau)
• Nom del director de la companyia
• Petita sinopsis de l’escena (300 caràcters)
• Imatge per il.lustrar l’espectacle (i logo de la companyia, si s’escau)
• Enllaç on poder visualitzar l’enregistrament de la proposta escènica (si el teniu)
• Text de la peça (si el teniu)
7. Una comissió artística formada per professionals del sector i professionals de l’equipament
farà la selecció de les propostes rebudes.
8. El divendres 28 de Setembre es farà públic el llistat de les obres seleccionades al web de
La Fontana: www.lafontana.org
9. L’estrena serà el 28 d’octubre a les 18h. La previsió és que es representi la funció tres vegades
al llarg de la tarda, fins les 20h. L’organització informarà prèviament dels horaris de les funcions.
10. Hi haurà la possibilitat de fer un assaig general el dissabte anterior a la representació.
Igualment es podrà sol.licitar fer altres assaigs els dies anteriors (subjecte a la disponibilitat de
l’equipament).
11. L’entrada serà lliure però caldrà adquirir un tiquet ja que l’aforament és limitat.
12. Qualsevol dubte, qüestió o suggeriment podeu contactar amb dinamitzacio@lafontana.org
*L’organització es reserva el dret a introduir les modificacions que consideri necessàries per tal d’assegurar el
correcte desenvolupament de l’activitat.

							

