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III Certamen Nacional de Teatre Amateur d'Elx. 
 
La tercera edició del Certamen Nacional de teatre Amateur d'Elx constarà de les següents 
seccions: 
 
A. Apertura i clausura amb obres fora de concurs designades per l'organització del  
  certamen. 
 
B. Mostra de les 4 obres finalistes seleccionades entre totes les inscrites en el  

concurs que participaran dels premis del jurat i del públic. 
          Consulteu les bases. 
 
C. Xarrades i tallers de teatre oberts a tota la comunitat teatral. 
 
 
La celebració del Certamen tindrà lloc a Elx durant els mesos de febrer i març de 2013 
sent l'acte d'apertura el diumenge 17 de febrer amb un espectacle designat per 
l'organització. Aqueix mateix dia es realitzarà una conferència de premsa a la qual 
estaran convidats els elencs dels grups participants en aquesta 3ª edició del Certamen.  
 
Les representacions de les 4 obres finalistes es realitzaran els dissabtes 23 de febrer i 2, 
9 i 16 de març a les 21:30 hores a la Sala Cultural de La Llotja.  
 
El 23 de març es durà a terme l'acte de clausura que consistirà en una representació 
teatral, lliurament de premis i posterior còctel. 
 
 

BASES PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS. 
 

1. Es podran presentar tots els grups de teatre amateur del territori espanyol.  
 
2. Per a participar en el Certamen és necessari remetre la següent documentació 
(preferiblement en format digital):  
 

 Dades del grup.  
 Historial del Grup.  
 DVD, amb la totalitat de l'obra que es va a representar i sense editar.  
 Fotos del muntatge. 
 Cartell de l'obra digitalitzat. 
 Dossier de premsa (opcional). 
 Argument i fitxa tècnica de l'obra. 
 E-mail i telèfons de contacte del grup. 
 Dia de preferència per a actuar (dissabtes 23 de febrer, 2, 9 o 16 de març). 
 Autorització de la SGAE per a la representació.  
 Fotocòpia del CIF. 

 
 
3. Tota la documentació haurà de remetre's a la següent adreça: 
 

III Certamen Nacional de Teatre Amateur d'Elx  
Att. Erico Mävers o María Laura Calmels “Virtual Escuela de Artes”  

C/ Espronceda Nº 108, Baix, C.P. 03204 Elx (Alacant) 
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4. El termini de presentació de la documentació quedarà tancat el divendres 14 de 
setembre de 2012. 
 
5. Un Comitè de selecció nomenat per l'Organització triarà d'entre tots els grups 
sol·licitants i d'acord amb la documentació rebuda un total de 4 participants i 4 grups de 
reserva. Entre ells, l'organització podrà seleccionar, com a màxim, un grup local que no 
podrà optar al Premi Especial del Públic. 
 
6. Una vegada realitzada la selecció es comunicarà a tots els grups seleccionats o no 
seleccionats el resultat de la mateixa.  
 
7. Els grups seleccionats, així com els grups de reserva, hauran de confirmar la seua 
assistència en un termini de 3 dies, comptats a partir de la data en què se'ls comunica 
que han estat seleccionats. 
 
8. Les obres seleccionades hauran de ser representades sense canvis de text respecte 
al mostrat al vídeo i amb el mateix repartiment que figure al dossier i al vídeo. Qualsevol 
modificació en el repartiment o en el text haurà de ser notificada prèviament a 
l'Organització del Certamen. L'incompliment d'aquest punt, pot ser motiu de 
desqualificació i pèrdua del dret a remuneració econòmica. 
 
9.  Els grups seleccionats hauran de proporcionar als organitzadors, 5 cartells de l'obra 
i 250 programes de mà, hauran de fer-ho dins dels 15 dies posteriors a la confirmació de 
la seua participació. 
 
10.  L'Organització posarà a disposició dels grups seleccionats, si ho sol·liciten, dues 
entrades de protocol per al dia de la seua actuació. 
 
11.  Les representacions tindran lloc a la Sala Cultural de La Llotja, les característiques 
tècniques de la qual són les següents: 
 

Embocadura: 9 m  
Fons: 4 m  
Altura: 5 m  

So:  
4 CAIXES DE 400 W OPERA. / 1 TAULA DE SO ALENT HEAT 16.2  

2 MICROS SHURE 58. / 1 DOBLE CD (mp3) DENON  
Llums:  

TAULA REGULABLE STRAND LIGHT DE 48 CANALS.  
24 CANALS DE DIMMERS.  

12 P.C. / 18 PARELL 64 Nº 5. / 12 RETALLADES 50º 575 / 12 RETALLADES 25º-50º  
 
12.  jurat, designat per l'Organització concedirà els premis establits per a aquest 
Certamen que són:  
 Premi a la millor Obra teatral: 1.000 € i trofeu 
 Premi a la millor Direcció: trofeu 
 Premi a la millor Escenografia: trofeu 
 Premi al millor Actor: trofeu 
 Premi a la millor Actriu: trofeu 
 Premi Especial del públic: trofeu 
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13.  La Comissió organitzadora abonarà a cada grup seleccionat i no premiat un 
accèssit de 600 €. (Els grups que pertanyen a la Federació de Teatre Amateur de la 
Comunitat Valenciana podran ser subvencionats per la mateixa amb altres 200 €). 
 
14.  Tots els grups seleccionats hauran d'estar representats per almenys un dels 
seus membres a l'acte de clausura i lliurament de premis del certamen. L'incompliment 
aquest punt comportarà la pèrdua del dret a rebre el premi o l’accèssit.  
 
15. L'Organització proporcionarà 2 entrades de protocol a cada grup participant per a 
assistir a les representacions dels actes d’apertura i de clausura i per a l'àgape posterior. 
La resta, si les necessitaren, seran a càrrec del grup havent de reservar-les amb 
antelació. 
 
16.  La documentació rebuda quedarà en possessió de l'Organització, que podrà 
utilitzar el material fotogràfic i publicitari en aquesta o en posteriors edicions del 
Certamen.  
 
17.  Qualsevol circumstància no prevista en les presents bases serà resolta de forma 
inapel·lable per l'Organització. 
 
18.  La decisió del Jurat serà inapel·lable. 
 
19.  La participació en el present Certamen implica la total acceptació de les presents 
bases.  
 
 

XARRADES I TALLERS. 
 
És intenció dels organitzadors, per tal d'intercanviar experiències, que els grups 
seleccionats com a finalistes puguen realitzar una xarrada sobre el desenvolupament del 
quefer teatral en les seues respectives localitats així com del procés creatiu i de producció 
del seu muntatge.  
 
La xarrada es realitzarà el diumenge 17 de febrer de 2013 abans de la roda de premsa a 
la qual estan convidats els grups i abans de l'obra d’apertura de l'III Certamen.  
 
Aquells grups que puguen i desitgen impartir un taller de qualsevol de les branques de 
l'art escènic poden adjuntar, juntament amb la seua inscripció, el projecte del mateix, que 
serà valorat per l'organització. En aquest projecte ha de constar la duració aproximada, 
quantitat de participants i/o oients, objectius, requisits i nivell necessari dels participants 
així com el material necessari per al seu desenvolupament, etc. 
 
Els tallers es realitzaran el dia dissabte 16 de febrer i/o diumenge 17 del mateix mes.  
 
L'organització proporcionarà a les persones encarregades d'impartir els tallers l'allotjament 
i els menjars necessaris durant els dies en què aquests es desenvolupen, sense que 
aquestes reben cap altre salari ni dieta.  
 

 
A Elx, divendres 13 de juliol de 2012. 


