
 
 
BASES DEL VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE D'ELX - 6a edició 2022 
  
1.- El 6é Festival internacional de teatre de l'Elx se celebrarà en aquesta ciutat entre els dies 6 al 10 
de desembre del 2022. 
 
2.- Els grups interessats hauran d'emplenar el formulari d'inscripció que apareix a continuació de les 
bases i enviar-lo juntament amb la documentació que se li requereix en aquest, a l següent e-mail: 
info@fitelx.es  
 
4.- El termini de presentació de propostes finalitza el 2 3 d'octubre del 2022 i és improrrogable. 
 
5.- A partir del 30 d'octubre, la comissió organitzadora del Festival donarà a conéixer els grups que 
hagen sigut seleccionats. 
 
6.- Donat el caràcter internacional d'aquest Festival, es prioritzaran aquelles obres que per les seues 
característiques dramatúrgiques, puguen ser ben compreses amb independència de la llengua 
utilitzada en la interpretació. El festival està obert també a qualsevol proposta de teatre-dansa o 
teatre gestual. 
 
7.- La comissió artística seleccionarà a un màxim de  6 companyies entre totes les sol·licituds rebudes. 
 
8.- El festival es farà càrrec de la manutenció i l'allotjament dels grups seleccionats per un total de 
tres dies i tres nits. (l'allotjament es pagarà si el grup és d'una localitat que diste més de 50 km d'Elx) 
i es reserva el dret a limitar el nombre de components del grup amb estada subvencionada segons 
qual siga la naturalesa de l'obra a representar. Els acompanyants hauran de fer-se càrrec de totes les 
seues despeses. 
 
9.- Les companyies sel·leccionades rebran 300 € en concepte de ajuda al transport. 
 
10.- Les companyies es comprometen a representar en el Festival el mateix espectacle que hagen 
presentat en el vídeo, tant pel que fa al nombre d'actors com a l'escenografia. 
 
11.- A fi de contribuir a una bona i cuidada promoció del Festival, les companyies hauran d'estar 
disposades a participar en totes aquelles activitats de difusió que l'organització considere 
necessàries. 
 



12.- El Festival Internacional d'Elx és un espai d'intercanvi d'idees i reflexions, de coneixement 
d'altres realitats teatrals. Per això, s'espera dels grups que participen de la vida de la ciutat i de les 
activitats paral·leles que es duen a terme fora dels escenaris. 
 
13.- Qualsevol circumstància que poguera sorgir i que no estiga prevista en aquestes bases serà 
resolta per la comissió organitzadora. 
 
14.- La participació en el Festival Internacional de Teatre d'Elx implica l'acceptació d'aquestes bases. 
Es faculta a la direcció del Festival per a resoldre les incidències que es produïsquen en el 
desenvolupament d'aquesta convocatòria. 
 
 
 
 
 
 
ORGANITZA:  
 
 

   
 
 
 
COL*ABORAN: 
 

    
 
 

            
 
 

       
 



FITXA DEL GRUP 
Nom del grup:________________________________________________________________ 
Forma jurídica: _____________________________CIF del Grup:__________________________ 
Adreça (Carrer, número; pis):______________________________________________________ 
Codi postal: ____________Ciutat: __________________________Província: ______________ 
Pàgina Web: _____________________________ Correu electrònic: ________________________ 
 
Persona de contacte:_______________________________________________________________ 
Telèfons: ______________________________________________________________________ 
 
Titule de l'obra:_ ________________________________________________________________ 
Autor/a:____________________________________ 
Duració:______________________________Descans: NO, SI duració:___________________ 
Públic al qual es dirigeix:___________________________________________________________ 
Nombre de persones que intervenen: actors, actrius, tècnics/as, etc.:______________________ 
 
Els grups seleccionats podran disposar, per a la seua representació, de l'equip tècnic disponible en 
l'espai adjudicat. Qualsevol necessitat tècnica que no existisca en el centre serà a càrrec dels 
participants (es facilitarà rider de l'espai). El Festival no facilitarà tècnic de so i llums als grups 
participants per al servei de funció. 
 
Enviar fitxa degudament emplenada amb la següent documentació 
 

- Dossier de l'obra i companyia. 
- Fitxa tècnica i pla d'il·luminació en PDF o JPG 
- Vídeo complet de l'obra en DVD o enllaç. 
- Fotocòpia del CIF 
- Autorització de la SGAE o de l'autor/a 

a: 
 
Festival Internacional de Teatre d'Elx (FITELX) 
C/ Major de la Vila núm. 1- 2n 03202 Elx (Alacant) 
Espanya 
O a: info@fitelx.es 
 
 
 
D./Sra.__________________________________________________, 
amb DNI _______________, actuant en representació de la companyia de 
teatre______________________________________ 
 
Declara: 
- Que la companyia coneix i accepta les normes de participació en el Festival. 
- Que accepta la difusió d'imatges del seu espectacle en la promoció i difusió del Festival, així com 
l'enregistrament, en part o íntegrament, de la seua actuació. 
- Que compta amb l'autorització de l'autor/a i els drets pertinents per a representar l'obra amb la qual 
opta al Festival. 

 
Signatura  

 
 

A la ciutat de _____________el dia_____del mes_______________de l'any 2022 


