
CONCURS: MOSTRA EL TEU TALENT! 2019

Convocatòria i bases reguladores.

El concurs  Mostra el teu talent!  és una acció oberta a tots aquells joves que vulguin demostrar el seu

talent dalt d'un escenari.  Es portarà a terme el  divendres 1 de març de 2019 a les 19 h a al Gra.

Equipament juvenil.

1. Finalitat

1.1  Els  objectius  d'aquest  concurs  són poder  mostrar  el  talent  i  les  habilitats  artístiques  dels  joves,

detectar nous col·lectius, grups i joves en l'àmbit de les arts escèniques, i potenciar l'escenari del Gra com

un espai d'oci alternatiu.

2. Participants

2.1 Poden optar al concurs els joves d'entre 12 i 30 anys residents a Granollers o a altres municipis del

Vallès Oriental amb ganes de demostrar dalt de l'escenari les seves habilitats artístiques (monòleg, ball,

interpretació, cant, màgia, imitacions, recitat de poemes, etc.).

2.2 Es podrà participar de manera individual o en grups de fins a 5 persones.

3. Inscripció i termini

3.1 Caldrà  que  els  participants  formalitzin  la  inscripció  mitjançant  el  següent  enllaç:

https://goo.gl/forms/KkBRuIJqkvoDudsF3

3.2 Un cop es rebi la sol·licitud l'equip el Gra es posarà en contacte amb les/els joves interessats per

indicar-los com funcionarà la seva participació.

3.3 El termini de presentació començarà l'endemà de la publicació d'aquestes bases al taulell del Gra i al

web www.grajove.cat, i finalitzarà el dilluns 25 de febrer a les 20 h.

4. Funcionament i normes

4.1 El concurs compta amb un màxim de deu actuacions.

4.2  Hi podran participar els  primers 10 inscrits.  Un cop omplertes les places la resta de participants

quedaran en reserva i seran informats mitjançant correu electrònic que queden en llista d'espera.

4.3 No es podran exposar continguts ofensius o discriminatoris contra persones, promoure la violència, i

serà imprescindible mantenir el respecte cap al públic i el jurat.

4.4 El temps per actuació serà màxim de 5 minuts.

https://goo.gl/forms/KkBRuIJqkvoDudsF3


4.5  Cada un dels 10 participants realitzarà dalt de l'escenari la seva actuació, que serà valorada pels

membres del jurat. Un cop finalitzades totes les actuacions, el jurat deliberarà i farà públic el nom dels

tres finalistes.

4.6 Cada un dels finalistes tornarà a realitzar una actuació, que ha de ser diferent de la primera. En

acabar tots tres, el jurat determinarà el concursant o grup guanyador.

5. Jurat i criteris de valoració

5.1 El jurat estarà format per tres joves experts en l'àmbit de les arts escèniques.

5.2 A l'hora de valorar, el jurat tindrà en compte: la connexió dels participants amb el públic, la posada

en escena, l’originalitat i el contingut de l'espectacle.

6. Premi

6.1 Per al grup o artista guanyador/ora.

-  Entrada per a l’espectacle del Mag Marín al Teatre Auditori  de Granollers, del diumenge 28 d’abril

(dues entrades si el guanyador és una persona o una entrada per a cada membre si es participa coma

grup)

- 10 hores de formació amb un professional en la disciplina artística desitjada pel jove o grup guanyador.

6.2 Per als grups o artistes finalistes.

- Entrades per a un concert a la Sala  de concerts Nau B1 de Roca Umbert.

7. Publicitat de les bases

La  publicació  d'aquestes  bases  es  farà  a  partir  de  la  seva  resolució  al  taulell  d'edictes  electrònic  de
l'Ajuntament de Granollers, així com al taulell del Gra i al web www.grajove.cat

-  L’organització  es  reserva  el  dret  de  modificar  les  bases  en  benefici  del  bon desenvolupament  del

concurs.                                                                                                         

- La participació al concurs en suposa l'acceptació íntegra de les bases, i dels drets i les obligacions que

se'n deriven.

http://www.grajove.cat/
http://www.grajove.cat/

