FEDERACIÓN GALEGA DE TEATRO AFECCIONADO
FEGATEA MÓVETE
BASES
O FEGATEA MÓVETE é un circuito de teatro afeccionado de réxime interno da Federación Galega de Teatro Afeccionado, que ten por obxetivo
estimular a representación teatral dos grupos da FEDERACIÓN. A súa marca de identificación ten que ver con que este circuito ten a capacidade
de “ moverse” adaptándose a diferentes propostas do órgano regulador.

ORGANIZACIÓN
?
FEGATEA MÓVETE realizarase en espazos designados pola directiva, que conteñan unhas mínimas condicións escénicas,

acústicas, de accesibilidade e comodidade do público.
?
A directiva designará aos colectivos ou persoas encargadas da organización dos FEGATEA MÓVETE e establecerá as

relacións de colaboración coa programación.
?
A programación realizarase preferentemente en fins de semana e con carácter regular.
?
A programación terá unha imaxe común determinada pola organización e unha denominación que identifique de maneira

fácil a acción teatral.
PARTICIPANTES
?
Poderán solicitar a participación no FEGATEA MÓVETE calquera asociación teatral pertencente á Federación Galega de Teatro

Afeccionado que esté ao tanto das contas da federación.
?
As obras representaranse no idioma galego e non poderán estar no circuito profesional.
?
A presentación das solicitudes realizarase persoalmente no lugar e acto designado pola directiva.
?
Presentar a documentación requerida e debidamente cumprimentada dentro dos prazos establecidos.
?
Os grupos ou asociacións que non completasen a información dentro dos prazos e lugar establecido, quedarán fóra do circuito.
?
A inscrición realizarase segundo o modelo adxunto e con toda a información complementaria necesaria.
?
Se o número de obras excedese ó número de obras programadas, realizarase un sorteo en presenza de todos os participantes.
?
Os grupos de teatro comprométense a levar a cabo a execución das súas obras nas datas establecidas e nos lugares

designados.
?
Os grupos que participen na programación percibirán a seguinte axuda económica para a súa representación:

700 euros /función grupos
.

Estas cantidades serán ingresadas pola FEGATEA ao grupo, que emitirá unha factura polo importe sinalado.

?
Os gastos por dereitos de autor serán costeados polos propios grupos.
?
Calquera alteración das bases por parte dos grupos participantes supón a anulación da súa participación.
?
A programación non poderá sufrir cambios, sen a autorización da directiva.
?
A inscripción no FEGATEA MÓVETE, supón a total aceptación das presentes bases así como a resolución pola organización de

quera suposto non recollido nestas.
DOCUMENTACIÓN
?
Ficha de incrición debidamente cumprimentada e firmada.
?
Fotografía en dixital da obra, con boa calidade
?
Poderas baixar as solicitudes e toda a información en

fegatea@yahoo.org
www.fegatea.blogspot.com
TELFS: INFORMACIÓN
TELF.682 181746
TELF.682 347044
TELF.682 354485
TELF.682 242753
INFORMACIÓN E CONTACTO

fegatea@yahoo.es
www.fegatea.org
www.fegatea.blogspot.com

Lugar de presentación da documentación
Local FEGATEA.
Antigo Colexio Ramón Cabanillas
Rúa Virxe de Fátima S/N
Santiago de Compostela.

DATOS FACTURA
Federación Galega de Teatro Afeccionado
Apartado de Correos 9070
36203Vigo (Pontevedra)
G15810039

INSCRICIÓN FEGATEA MÓVETE 20
1.-DATOS ENTIDADE SOLICITANTE.

NOME
DIRECCIÓN
CIF

C.P.

LOCALIDADE

EMAIL

TELF

PERSOA DE CONTACTO
EMAIL

TELF

2.-DATOS DA OBRA

TÍTULO
SENOPSE

DIRECCIÓN

NÚMERO DE ACTORES
AUTOR
DURACIÓN DA OBRA

XÉNERO
SÍ/NON

INFANTIL

TEMPO DE MONTAXE

ADULTOS

TEMPO DE DESMONTAXE

TODOS OS PÚBLICOS

3. ELENCO ( Actores, técnicos, etc)

4. DISPOSICIÓNS TÉCNICAS
SÍ

NON

POTENCIA MÍNIMA NECESARIA

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN PROPIOS

EQUIPOS DE SON PROPIOS

ESPACIO MÍNIMO NECESARIO

CARTEIS, PROGRAMAS DA OBRA

,a

de

do 20

A firma desta inscrición supón a aceptación das bases reguladoras do FEGATEA MÓVETE.

