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Si us plau, llegiu atentament aquestes bases i feu arribar la proposta a
info@passejades.com

BASES DE PARTICIPACIÓ

Durada i execució de les escenes:
● La durada de les peces haurà de ser d’entre 12 i 15 minuts aproximadament. Caldrà efectuar
entre 4 i 5 passis per escena i dia.
● Els artistes o grups hauran de fer un passi general abans de l'inici de les funcions amb públic
per tal de verificar que les escenes tenen la durada declarada al full d'inscripció.
Formats:
● Les peces presentades podran tenir qualsevol estil i/o format sempre que mantinguin la
vocació teatral. No es consideraran vàlides les lectures de contes o poemes i els fragments
d’altres obres de teatre. Es valoraran les dramatúrgies originals, els formats volgudament de
microteatre i l’originalitat de les propostes.
Idioma de les escenes:
● Passejades Microteatre accepta peces parlades en qualsevol idioma. Per a les escenes
parlades en idiomes diferents al català o castellà serà necessària una còpia del text en la seva
traducció anglesa. Sis plau, no traduïu les obres angleses a l'anglès.
● Com a conseqüència de la forta davallada de l'ús social de la llengua catalana en el seu propi
territori se seleccionaran principalment propostes en català.
● Benvingudes també les propostes de teatre gestual, musical i dansa.
Contingut de les escenes:
●

La temàtica de les obres serà lliure amb l’únic límit dels arguments contraris a la dignitat de
les persones i els drets humans.

Drets d'autor:
● En el cas que alguna peça estigui subjecta a drets de propietat intel·lectual, el pagament
d'aquests drets anirà a càrrec de l'artista o companyia.
Característiques tècniques i escenografia:
● És preferible que les propostes no presentin necessitats tècniques complicades i puguin
adaptar-se fàcilment a espais teatrals no convencionals. Cada companyia haurà de fer-se
càrrec del transport i la instal·lació dels seus elements escenogràfics.

Espais d’actuació:
● Passejades Microteatre assignarà un espai a cada proposta en funció de la corresponent fitxa
tècnica. La ubicació original podrà ser modificada en funció de les condicions
meteorològiques.
Propostes infantils:
● Les peces dirigides a públic infantil no són objecte de les Passejades Microteatre.
Contracte:
● Cada artista o companyia signarà un contracte amb Passejades Microteatre que definirà tots
els aspectes de la seva participació en l’esdeveniment.
● L'apartat econòmic serà definit en funció de cadascuna de les particularitats pròpies de cada
artista o companyia i de la seva actuació a Sant Pere Pescador.
● Els equips artístic i tècnic hauran d’estar formats per un màxim de 3/4 persones.
● Passejades Microteatre no es farà càrrec de cap despesa relativa als eventuals acompanyants
dels artistes o companyies.
Pagaments i factures:
● Els pagaments dels caixets i altres imports definits en el contracte s’efectuarà per
transferència bancària i prèvia presentació de factura.
● La capacitat d'emetre factura per part de l'artista o companyia serà un factor determinant
alhora de seleccionar cada proposta.
Obligacions:
● Cada artista o companyia serà responsable d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals i
laborals.
● L'organització es reserva el dret de modificar aquestes bases sempre que sigui per al millor
funcionament de l'activitat i una major claredat expositiva.
Documents a presentar:
- El cartell de l'espectacle i dues imatges en format PNG de mides mínimes
Resolució: 72 ppi
Dimensions: 800 x 600

- Dossier en format obert amb com a mínim una sinopsi de l’escena, una breu explicació de la
companyia, una fitxa artística i una fitxa tècnica. També, si és possible, un enllaç a a algun
vídeo/teaser o a qualsevol contingut multimèdia disponible.
- En cas de no disposar d'un enllaç a una gravació de vídeo de l'escena caldrà facilitar-ne el
text en format PDF. Amb tot, els vídeos facilitaran la selecció.
En la documentació presentada també haurà de constar-hi la informació següent:
- Nom i cognoms, telèfon i correu electrònic de la persona responsable
- Detall de les dates disponibles per a actuar:
Juliol: dies 12, 19 o 26.
Agost: dies 2, 9 o 16.

