
                                                                                                                            
PARANOIA STUDI, racó d’expressió, convoca la 1ª Edició del Concurs d’escenes teatrals 

per a dos personatges al Teatre Plaza de Castelldefels, el 27 de mazo del 2022 
 

1. Poden optar al concurs totes aquelles persones intèrprets i/o creadors o creadores que ho desitgin, 
sempre que siguin amateurs i majors d’edat. 
 

2. El contingut i l’estil de l’escena presentada serà totalment lliure, en llengua castellana o catalana i de 
creació o adaptació pròpia. No poden presentar-se textos d’autor publicats. 

 
3. L’escena ha de ser interpretada per dues persones. La durada de la mateixa no pot superar els 10 minuts 

ni ser inferior a 5 minuts. 
 

4. Per poder participar en la 1a Edició Concurs Duetwo 2022 s’ha de fer arribar abans del 11 de març 
a les 18 h. a l’email duetwofestival@gmail.com la següent documentació:  

- Text complert de l’escena en format pdf, així com el nom de l’autor/a de la mateixa. 
- Nom complert, direcció i telèfon de contacte dels aspirants. 
- Gravació de l’escena sense talls ni muntatge, proporcionant un enllaç per poder fer el 

visionat de la mateixa (Web, Youtube, Vimeo…). No es valorarà la qualitat de la gravació, 
es valora la posada en escena, el guió i la interpretació. 
 

5. Entre el 12 i el 13 de març del 2022 l’organització es posarà en contacte amb els aspirants per 
comunicar el resultat de la selecció de les 8 escenes que es presenten al concurs. Es seleccionaran, a 
més, 2 escenes en reserva per possibles baixes. 
 

6. El muntatge i desmuntatge escenogràfic de l’escena ha de ser molt senzill i ràpid, ja que es 
representaran les 8 escenes de forma continuada i àgil. 

 
7. La representació de les escenes per a públic i jurat, així com el lliurament de premis, serà el diumenge 

27 de març del 2022 a les 19 h. al Teatre Plaza de Castelldefels. 
 

8. Els premis seran: 
Primer premi - 250 euros i trofeu  
Segon premi - 150 euros i trofeu  
Premi del públic - 100 euros 
El jurat  decidirà el primer i segon premi. El premi del públic serà per l’escena més votada pel públic, 
encara que hagi coincidit amb un dels premis atorgats pel jurat. 
 

9. El jurat estarà format per membres de diferents àmbits culturals. 
 
10. La decisió del Jurat serà inapel·lable. Els casos no previstos en aquestes bases seran resolts a criteri 

del jurat i de la comissió organitzadora del Festival. 
 

11. L’Organització del Festival podrà difondre el contingut parcial o total de les escenes presentades. 
 

12. El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i de les decisions preses 
per la comissió organitzadora i el jurat. 
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