BASES XXII CONCURS DE CRÍTICA TEATRAL FRANCESC AYMERICH
47è CONCURS DE TEATRE - PREMI VILA D’ARENYS DE MAR 2019
1.

El concurs de Crítica Teatral, Francesc Aymerich, organitzat per la comissió organitzadora del
47è Concurs de Teatre Premi Vila d’Arenys de Mar, premiarà els treballs realitzats, els quals
s’hauran d’ajustar a la normativa següent:
1.1 S’hi podrà participar en dues categories:
-

Alumnes de 4t d’ESO, batxillerat, cicles formatius o en edat compresa entre els 15 i 18
anys. S’hi podrà participar a nivell individual o en equip (de 2-3 persones).

-

Alumnes de l’Aula de Formació de Persones Adultes i dels Plans de Transició Treball
(PTT). S’hi podrà participar a nivell individual o en equip (de 2-3 persones).

1.2 Els treballs faran referència a una de les obres teatrals representades en el decurs de
l’esmentat concurs de teatre, que es realitzarà al teatre Seràfics els diumenges següents:
Gener: 27
Febrer: 3, 10, 17
Març: 3, 10, 17
1.3 Els treballs s’hauran de presentar en fulls DIN A4 i hauran de tenir 4 fulls, en els quals
consti:
a) Nom de l’obra teatral, grup que l’ha representada i data
(1 full)
b) Crítica i exposició de l’obra (2 fulls)
c) Crítica del treball realitzat pels actors i pel director
(1 full)
d) Fer-hi constar l’entorn educatiu de procedència (centre educatiu,
PTT, aula adults)
1.4 Cada treball haurà d’anar signat amb un pseudònim i fent constar l’entorn educatiu de
procedència. En un sobre a part es faran figurar les dades següents: nom, cognoms, edat
i telèfon.
1.5 Els treballs s’hauran de lliurar, per duplicat abans del 26 d’abril de 2019 a l’Edifici Calisay
(Regidoria d’Educació).
2. Hi haurà dos premis, un per cada categoria, valorats en 200€ en llibres, que s’entregaran el
mateix dia que els premis de la Mostra Literària.
3. El jurat qualificador estarà format per mestres dels centres educatius d’Arenys de Mar,
components del Grup Artístic Carles Xena.
4. Les decisions del jurat seran inapel·lables. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes
bases serà resolta pel bon criteri de l’organització.
Arenys de Mar, gener de 2019

