VENIU A FER TEATRE!!!
VENIU A VEURE TEATRE!!!
VENIU A LA MOSTRA!!!

La FGATC, juntament amb Deixalles 81 organitza la VI Mostra de Grups
Juvenils Amateurs de Teatre de Catalunya, dirigida a tots aquells actors i
actrius joves amb ganes de fer teatre.

La VI Mostra inclou:
- Obres de Teatre durant tot el cap de setmana a càrrec dels grups inscrits
- Acampada amb Dj's, jocs i més sorpreses

Organitza:

BASES DE LA V MOSTRA:
- L'edat dels actors i actrius ha de ser entre 15 i 24 anys, amb un 10% dels participants
que poden superar aquesta edat.
- La durada de l'espectacle no pot ser més de 90 minuts, en cas de superar-la, s'ha de
consultar amb el coordinador de la mostra.
- Els grups han de tenir disponibilitat per actuar tant dissabte com diumenge.
- Es recomanable l’assistència dels grups a la totalitat de la mostra per poder assolir-ne
els objectius de coneixença i relació entre grups. Es tracta de fer i veure teatre entre
companys d´afició, no es una fira promocional.
- Si per manca de temps no es poden encabir en el programa tots els grups inscrits, es
decidiran els participants per ordre d'inscripció. Si algun grup quedes sense poder
actuar, podria participar igualment a tots els actes.
- Es recomanen muntatges escenogràfics ràpids de muntar i desmuntar.
- Il·luminació fixe. Només hi hauran dos ambients: dia i nit.
- L’estada i els dos dinars, per tots els qui no actuïn, te un preu de 25,00 €
- L'esmorzar i el sopar van a càrrec dels participants. Els dinars dels actors i actrius i tres
tècnics per cada grup van a càrrec de l’organització
-El número de conte per fer les reserves és el

ES03 2100 0123 8102 0012 7400

Per qualsevol dubte o aclariment contacteu amb el coordinador de la Mostra, Pere Anton
Lapeña (93 874 24 45, 691 831 900, lapefor@hotmail.com)

Ens agradaria molt comptar amb la vostra presència com a entitat que es preocupa pel
futur del teatre amateur.

Salutació cordial,

Pere Anton Lapeña

VI MOSTRA DE GRUPS JUVENILS
AMATEURS DE TEATRE DE CATALUNYA
Grup Deixalles 81 de Sant Feliu de Codines
15 i 16 de juny del 2019
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
NOM DEL GRUP ______________________________________________________________
ENTITAT _________________________________ POBLACIÓ: _________________________
RESPONSÀBLE ________________________________________________________________
TELÈFON ____________________ MAIL _____________________________________________
ESPECTACLE (títol) _____________________________ AUTOR: __________________________
DURADA ESPECTACLE_____ TEMPS MUNTATGE__________ TEMPS DESMUNTATGE___________
NOMBRE D’ACTORS I ACTRIUS ____________________________________________________
NOMBRE DE TÈCNICS ___________________________________________________________
NOMBRE D’ACTORS I ACTRIUS MENORS DE 24 ANYS NOMBRE D’ACTORS I ACTRIUS MAJORS DE
24 ANYS____________________________________________
DINAR DISSABTE 15: PARTICIPANTS

Menú normal

ACOMPANYANTS Menú normal
DINAR DIUMENGE 16: PARTICIPANTS

Menú normal

ACOMPANYANTS Menú normal

Menú vegetarià
Menú vegetarià
Menú vegetarià
Menú vegetarià

OBSERVACIONS:
* El preu del menú és de 15,00 euros per cada dinar. En cas que es facin els dos dinars el preu és de 25,00
euros. Tots els actors i actrius i tres tècnics tenen el dinar pagat. A la casella del dinar poseu-hi el número
total que dinareu (inclosos els que tenen el dinar pagat). El pagament del dinar dels acompanyants s'ha de
fer abans del 10 de juny al número de compte: ES03 2100 0123 8102 0012 7400. Haureu de presentar el
comprovant de l'ingrés el dia de l'actuació.
* Envieu aquesta fitxa complimentada per mail a la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya
(administracio@teatreamateur.cat ) quan abans millor, i no més tard del 16 de maig.
* Per consultes o aclariments trucar als telèfons 93 874 24 45 o bé 691 831 900

