
BASES DEL CONCURS



La participació està oberta a qualsevol persona física major d’edat.

La inscripció és gratuïta i obligatòria per a totes aquelles persones
que vulguin participar. 

La inscripció es realitzarà a través d’un formulari publicat al nostre
web.

Els monòlegs han de tractar d’alguna manera el tema de l’edició
d’enguany (Amor i Sexe). Han de ser originals de cada participant, o
tenir-ne els drets, i poden ser en català o castellà. 

Els monòlegs han de tenir una durada mínima de 5 minuts i una
durada màxima de 10 minuts.

L’organització del concurs es reserva el dret a descartar totes
aquelles peces còmiques que consideri ofensives per qüestions de
gènere, raça, orientació sexual…

Els finalistes podran assistir a un assaig general de la gala el
dimarts dia 7 de febrer de 2023 a la tarda.

Els finalistes es comprometen a assistir puntualment a la gala final
el dimarts dia 14 de febrer de 2023. 

DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

POCA BROMA és un concurs de monòlegs organitzat pels alumnes de
2n de Realització de l’Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona,
dirigit a nous talents que vulguin obrir-se pas dins d’aquest món. Els
participants competeixen entre ells amb una finalitat benèfica i social,
ja que el premi del guanyador anirà destinat a una ONG de la seva
elecció.

Enguany celebrem la segona edició d’aquest concurs, amb la temàtica:
Amor i Sexe. A la gala del 14 de febrer de 2023, els 5 finalistes
competiran per endur-se el premi del jurat.  

REQUISITS PER PARTICIPAR



El dia de la gala final l’organització enregistrarà el monòleg de cada
finalista i li entregarà uns dies després.

El dia de la gala final, un jurat format per membres del sector de
l’Standup Comedy decidirà el guanyador.

La inscripció es farà mitjançant un formulari web.

Les inscripcions comencen el dia 13/12/2022 i es tanquen el dia
23/01/2023.

Els participants ens hauran d’enviar un vídeo, en format horitzontal,
interpretant el monòleg que recitaran el dia de la final (en l’idioma
escollit) i, opcionalment, un document PDF amb el text. Caldrà
també incloure una fotografia seva per a la promoció a XXSS, en cas
de ser seleccionats.

D’entre totes les peces enviades, es farà una selecció dels 5 finalistes
que participaran en la gala final.

Tots els participants seran contactats sobre la selecció dels finalistes,
tant si són escollits com si no.

La gala final tindrà lloc el dia 14 de febrer de 2023 a la tarda (hora
pendent de concretar, aproximadament a partir de les 16h) a la Sala
d’actes de L’EMAV (Barcelona).

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ

NOTA: El material audiovisual enviat a l’organització podrà ser utilitzat
com a material promocional del concurs.

PROCÉS DE SELECCIÓ

Tots els vídeos rebuts que compleixen les condicions d’inscripció
passaran a formar part del procés de selecció, el qual consistirà en:

 



La coordinació del concurs es reserva el dret de modificar qualsevol
de les bases del concurs, informant els participants amb antelació.

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases i la
decisió del jurat i membres de l’organització. També suposa la
cessió dels drets d’imatge, tant del material enviat pel mateix
concursant com del material propi que es generi el dia de la gala,
amb finalitats promocionals i/o divulgatives.

PREMIS

Després de la interpretació dels 5 monòlegs, un jurat professional
deliberarà i escollirà un guanyador. La persona que sigui seleccionada
tindrà l’oportunitat de donar 350€ a l’associació benèfica* que
consideri oportuna. A més, gaudirà d’un pack gratuit valorat en 500€
de la botiga LOVE STOP BCN.

*Recordem que l’entitat benefica ha de tenir NIF/CIF.

ALTRES CONSIDERACIONS


