BASES DEL CONCURS DE GUIONS
“Somia amb històries de cera. La teva història pel Museu de Cera”

El Museu de Cera de Barcelona convoca un concurs de guions amb la finalitat de crear
una nova proposta de visita teatralitzada; fomentant, al mateix temps, la participació de
la ciutadania en la creació d’aquesta nova proposta cultural i amb l’objectiu de posar
en valor el talent emergent i creatiu.
PARTICIPANTS
Hi podrà participar qualsevol persona major d’edat.
CONDICIONS
L’objecte de la convocatòria és un guió per a una visita teatralitzada al Museu de
Cera de Barcelona, d’aproximadament 1h 30min de durada, que puguin posar-se en
escena amb un repartiment de 2 o més actors. La temàtica serà de suspens i/o
terror i es valorarà que el guió contempli la participació del públic i tocs d’humor. La
visita ha d’estar pensada per a grups de màxim 30 persones, amb la possibilitat de
compaginar diversos grups al mateix temps dins del recinte. La proposta ha de
poder-se desenvolupar amb pocs efectes especials i el mínim de soroll acústic
possible.

Els treballs presentats han de ser inèdits, no poden haver guanyat cap concurs
anteriorment, han d’estar escrits en català i/o castellà i han d’incloure:
-

Una sinopsis argumental de dues pàgines DIN-A4 com a extensió màxima

-

El guió pròpiament dit, que ha de tenir una extensió mínima suficient com
per posar-se en escena durant 1h 30min aproximadament.

Cada participant podrà presentar un sol treball. En cas de no complir algun dels
requisits citats anteriorment, el jurat podrà desqualificar l'obra presentada.

TERMINI
El termini d’admissió finalitzarà el 30 de juny de 2017 a les 14:00h. El jurat resoldrà la
convocatòria durant el mes de juliol i en comunicarà el resultat cap a finals de mes.
DIFUSIÓ
Les bases del concurs es faran arribar a diversos centres formatius en l’àmbit de la
dramatúrgia teatral i del guió cinematogràfic, tot i que la convocatòria també va
adreçada a particulars. Aquesta publicitat va destinada a captar el talent de joves
creadors, estudiants o professionals del món del guió. També es farà difusió de la
convocatòria a través dels canals de comunicació del propi museu, en especial a
través de les xarxes socials.
ENTREGA
La modalitat d’entrega serà a través de correu electrònic. Les obres es podran enviar
en un document adjunt format Word

i sense signar, a la següent adreça:

info@museocerabcn.com

L'encapçalament o tema del correu hi figurarà el títol del guió. Així mateix, en el
missatge electrònic hi constaran les següents dades personals:
✓ Nom i cognoms de l’autor/a
✓ Data de naixement
✓ Núm. DNI
✓ Telèfon
✓ Adreça postal
ÉS MOLT IMPORTANT QUE HI CONSTIN TOTES LES DADES ANTERIORS.

En tots els casos, es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal.
PREMI
Hi haurà un únic premi al guió guanyador, que consistirà en un guardó econòmic per
valor de 2.000€ i d’un curs online de narrativa.

JURAT
El jurat estarà format per diversos professionals del sector del guió i la narrativa; així
com per diversos membres dels departaments de direcció, comunicació i creatiu del

Museu de Cera de Barcelona. Es valorarà la originalitat i qualitat del text, així com el
grau de participació del públic en la proposta.
VEREDICTE
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es reservarà el dret d’interpretar aquestes
bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagin estat
previst en aquestes. De la mateixa manera, podrà declarar desert el concurs si la
quantitat o qualitat dels relats presentats es consideren insuficients.

ALTRES DETERMINACIONS
El Museu de Cera es posa a disposició de tots els interessats en participar del concurs
per si volen conèixer més detalls de la proposta en persona o per si volen conèixer les
nostres instal·lacions. Si aquest és el cas, només cal que ens telefonin o ens enviïn un
correu electrònic a l’adreça que figura al capdavall de la pàgina.

Les obres guanyadores quedaran en poder del Museu de Cera de Barcelona, el qual
podrà reproduir-les total o parcialment, assumint-ne l’autoria dels drets. De la mateixa
manera, el Museu de Cera de Barcelona podrà demanar a l’autor de la peça
guanyadora que hi apliqui els canvis que el Museu cregui convenients per tal de portarla a escena. El nom del guanyador es donarà a conèixer en els diferents suports
comunicatius i de difusió que s’editaran de la futura visita.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases. No obstant això,
l'organització del concurs, es reserva el dret de modificar total o parcialment, els
presents termes i condicions en qualsevol moment, si les circumstàncies ho exigeixen.

Barcelona, 28 de març de 2017

Per a més informació:
Museu de Cera de Barcelona
Passatge de la Banca, 7
08002 Barcelona
Tel. 933 172 649
info@museocerabcn.com

