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vegada, si teniu alguna data preferent per actuar
també cal que ens ho feu saber. A l'hora d'establir les
dates de les actuacions s'intentarà seguir les
preferències dels grups; en cas que sigui impossible,
es farà un sorteig.

4.

La data límit d'inscripció és divendres 19 de
juliol de 2019.

BASES
El Consell Comarcal de les Garrigues convoca la 19a
MOSTRA DE TEATRE CÒMIC AMATEUR DE LES
GARRIGUES, que es regeix per les bases següents:

1.

Només poden par cipar-hi grups de teatre
amateur de l'àmbit dels Països Catalans. Les places
queden limitades a un màxim de 10 grups.

2.

Les obres presentades a la mostra han d'ésser
representades en català i de gènere còmic.

3.

Les representacions es realitzaran els dissabtes
a la nit i els diumenges a la tarda dels mesos de
setembre, octubre i novembre de 2019. Si hi ha
alguna data d'aquestes que no us sigui possible
actuar cal que ho especiﬁqueu al full d'inscripció. A la

5.

Les inscripcions s'han d'adreçar al Consell
Comarcal de les Garrigues, 19a MOSTRA DE TEATRE
CÒMIC AMATEUR DE LES GARRIGUES, Av. de
Francesc Macià, 54, 25400 les Borges Blanques.
Si voleu realitzar alguna consulta el telèfon és el 973
142 658 i l'horari d'oﬁcina és de dilluns a divendres
de les 8 a les 15 hores, o bé podeu consultar el web
del Consell Comarcal www.ccgarrigues.com

6.

Per tal de poder realitzar la selecció cal que
envieu, adjunt a la butlleta d'inscripció que ens heu
de fer arribar, un CD, o un PENDRIVE o un enllaç de
l'obra que presentareu si està penjada a la xarxa
(juntament amb el repertori, la sinopsi i altra
informació que considereu d'interès). Aquesta
documentació és imprescindible per poder entrar al
procés de selecció.

7.

Les representacions es realitzaran en diferents
pobles de les Garrigues. L'escenari estarà a disposició
del grup tot el dia de la representació. En cas de ser
necessari es podrà u litzar també el dia abans de
l'actuació. Per altra banda, els programes de les
representacions (amb les dades que iden ﬁquin
l'obra i els membres de la companyia) aniran a càrrec
del grup corresponent.

8.

Tots els grups par cipants, pel sol fet de
par cipar, rebran la quan tat de 800 euros per les
despeses de desplaçament, muntatge i altres.

9.

Solament tenen accés a l'escenari aquelles
persones que es guin acreditades prèviament pel
grup. L'entrada a les representacions és gratuïta per a
tothom.

10.

El sol fet de par cipar comporta l'acceptació
d'aquestes bases.

11.

Qualsevol imprevist serà resolt per
l'organització.

