BASES DEL 4t CONCURS DE MONÒLEGS D’HUMOR MUSES 2017
Per què un concurs de monòlegs per a dones?
Sovint veiem, que a diversos àmbits de la vida social i del món cultural, la construcció social del
rol femení i el rol masculí crea desigualtats de gènere i, per tant, uns estereotips ja marcats
envers a algunes formes d’expressió artístiques. El món de l’humor en podria ser un exemple.
D’aquí, la necessitat de seguir fent un projecte com aquest, per tal d’impulsar i fomentar la
presència de dones monologuistes a l’escena i donar a conèixer els seus monòlegs.
El moment triat per donar vida a aquesta iniciativa és dins del marc del cicle Muses, en què les
protagonistes són les dones creadores. A més a més, aquest concurs segueix potenciant el
principal objectiu de Muses: la reivindicació i la visibilitat de les dones com a artistes.

CONCURS
El concurs s’adreça a dones que d’una manera amateur o semi-professional vulguin interpretar
un monòleg d’una durada màxima d’entre 8 o 10 minuts aproximadament.
El concurs constarà de dues fases:
. Fase 1: De totes les propostes rebudes (mail o presencials), l’organització escollirà un màxim
de 6 monòlegs, que passaran a ser directament finalistes del concurs.
. Fase 2: Final del concurs a l’auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC), el divendres
24 de novembre a les 21h, amb les 6 seleccionades de la fase 1.

PARTICIPANTS
Podran participar totes aquelles dones majors de 18 anys que hagin presentat tota la
documentació requerida per l’organització.

MONÒLEGS
. Els monòlegs han de ser en català i/o castellà. S’acceptaran textos no originals però es
valoraran els textos de creació pròpia. En cas de que el text no sigui original, l’organització
s’eximeix de la responsabilitat de plagi o qualsevol transgressió de la normativa vigent en
matèria de propietat intel·lectual en què pugui incórrer la participant.
. La temàtica és lliure i ha de ser en clau d’humor. S’exclouran però totes aquelles obres que
incloguin continguts racistes, sexistes, homòfobs o que vulnerin els drets de les persones.
. El monòleg ha de tenir una durada màxima d’interpretació d’uns 8 o 10 minuts aproximadament.
. Els treballs enviats seran destruïts en el termini d’un mes si no són reclamats per les remitents.

JURAT
. El jurat estarà composat per una persona de l’organització de Muses i dues persones
vinculades al món de les arts escèniques i la interpretació.
. La guanyadora s’escollirà entre les 6 candidates mitjançant la votació del jurat, que
tindrà un pes del 75%, i mitjançant la votació del públic, que tindrà un pes del 25%.
. Com que el públic assistent representa el 25% dels vots, les butlletes de votació es lliuraran 5
minuts abans de l’inici de l’espectacle, dins de l’auditori, i seran recollides un cop hagin finalitzat
totes les interpretacions.

PREMI
. Hi haurà una sola persona guanyadora. La dotació del premi del concurs és una remuneració
econòmica de 300€ que es cobrarà a partir de la setmana posterior al concurs.
. El Centre Cultural es reserva el dret de publicar el treball de la persona guanyadora a través del
web i de les xarxes socials.

INSCRIPCIONS I DATES
Les interessades hauran de presentar els següents requeriments de forma presencial (Gran Via
de les Corts Catalanes, 837) o per correu electrònic (ccfarinera@gmail.com):
- Formulari d’inscripció degudament omplert.
- Fotocopia DNI, NIE, etc.
- Còpia del monòleg amb el qual es participa en format .doc o .docx
Les participants rebran per correu electrònic una confirmació d’inscripció.
El termini per presentar les inscripcions serà del 9 d’octubre al 6 de novembre (ambdós

inclosos).
El 14 de novembre es donaran a conèixer les 6 seleccionades per la final del divendres 24 de
novembre mitjançant un correu electrònic.

ACLARIMENTS
. L’organització es reserva el dret d’enregistrar i difondre imatges de les actuacions de qualsevol
participant en qualsevol mitjà de comunicació, amb finalitats exclusivament publicitàries,
sense obligació de donar compensació a l’intèrpret.
. El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
. L’organització es reserva el dret de modificar algun punt d’aquestes bases i de resoldre tots els
aspectes no previstos.
Per a qualsevol dubte podeu trucar al 932918080 o bé enviar un correu a ccfarinera@gmail.com

