CÀSTING “IV GALA DELS GARCI”
“DIA DE LA DONA” 6 de març 2015
ESPAI JOVE GARCILASO

La IV Gala dels Garci, es celebrarà dijous 9 de juliol de 2015 al SAT!Teatre de 19:00-21:00h.
Organitzada per l’Espai Jove Garcilaso, la gala pretén reconèixer i visibilitzar activitats, serveis i
projectes que s'han dut a terme a Sant Andreu amb adolescents i joves com a protagonistes. Durant
la vetllada s’entreguen diferents guardons i es pot gaudir d’actuacions artístiques. Entre les diferents
actuacions organitzades, es decidirà una actuació protagonitzada per adolescents a través d’un
càsting.
Càsting: divendres 6 de març de 2015 a les 18:00h-21:00h a l’Espai Jove Garcilaso.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
1. Pot concursar qualsevol jove de 12 a 18 anys, presentant el carnet de l’Espai Jove Garcilaso.
(Fes-te’l gratuïtament al Punt d’Informació Juvenil de Garcilaso)

2. Temàtica: l’actuació ha de tenir com a tema la “Igualtat de gènere”. S’admetrà qualsevol
disciplina: Cant, ball, música, humor, teatre, poesia, etc.
3. Format: es poden presentar actuacions “individuals” o en “grup”.
4. Inscripcions: del 2 al 27 de febrer a la planta 1 de l’Espai Jove Garcilaso, fins exhaurir
places. Cal presentar el DNI i autorització firmada per la família.
5. S’ha de portar abans del càsting:
- Suport musical: Cada cantant ha de fer arribar a l’organització una base pre-gravada en
versió instrumental del tema que necessitarà, amb data límit divendres 27 de febrer.
S’haurà de portar en format mp3 gravat en pendrive al taulell de l’Intercanviador, o bé
enviar-ho per e-mail. [intercanviador@espaijovegarcilaso.org]
- Suport instrumental: Cada grup o músic ha de presentar un raider de la formació.
- Atrezzo: Cada grup o participant ha de portar preparat l'atrezzo si en necessita.
El dia del càsting no es permetrà reproduir música directament des del telèfon mòbil.
6. Actuacions:
Tots els concursants han de presentar-se puntuals el 6 de març a les 17:30h. El temps
màxim per a la preparació de l’escenari, actuació i desmuntatge (si cal) serà de 10 minuts.
L’ordre d’actuació la decidirà l'organització el mateix dia.
7. Els guanyadors: Al final de l'acte el jurat anunciarà quin concursant/grup actuarà a la IV
Gala dels Garci el 9 juliol de 2015 al SAT!teatre. Els artistes hauran d’estar de 16:00h al
SAT!teatre i marxar al finalitzar la Gala a les 21:00h.
8. Jurat: Un jurat especialitzat escollirà l’actuació de la Gala. El resultat es podrà considerar
desert a criteri del jurat.
9. L’horari: podrà modificar-se a criteri de l’Espai Jove Garcilaso, previ avís als concursants.
10. Criteris de desqualificació:
Els participants han de presentar-se puntuals, en cas contrari podran perdre la plaça.
En cas de no presentar-se, quedaran exclosos del concurs.
Qui no porti la base musical (en cas que sigui necessari) en format correcte abans del 27/02
quedarà desqualificat/da.
11. Participar al concurs comporta l’acceptació total d’aquestes bases.

