Concurs de ball: MOU-TE!
Data: Dissabte 30 de març
Hora: 18.00 hores
Lloc: Auditori Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Descripció i requisits:
El projecte d’oci alternatiu VPK en el marc de la 2a Fase de la 13a Edició, organitza
l’activitat MOU-TE. Un festival de ball urbà que es realitzarà en format concurs per tal de
visibilitzar l’art, el talent i la creativitat dels/les joves del territori (Sant Boi de Llobregat i rodalies).
El concurs està dirigit a aquells/es ballarins/es amb un nivell amateur.
El Concurs estarà obert a tota aquella persona que reuneixin els següents requisits bàsics:
● La inscripció s’haurà de realitzar per grups d’entre 4 i 10 membres.
● La mitjana d’edat dels integrants ha d’estar compresa entre els 15 i els 35 anys.
● Localitat dels grups: Baix Llobregat.

Inscripcions:
La inscripció tindrà una quota de 10€ per grup, que anirà destinat al premi pel grup guanyador.
La inscripció s’haurà de fer:
●

A través del formulari que s’oferirà a la web del projecte (www.vpk.cat/mou-te) a partir
del 18 de febrer de 2019.
La plaça quedarà reservada durant una setmana, però la inscripció no quedarà feta fins que no
s'hagi pagat presencialment a la Fundació Marianao (C/ Girona, 30). Passat aquest temps es
perdrà la plaça reservada.

Desenvolupament del concurs:
 Fase inicial: El concurs tindrà la capacitat d’oferir plaça als 10 primers grups que es
presentin durant el termini d’inscripció. Aquest termini es tancarà el dilluns 11 de
març a les 19.00 hores o fins a exhaurir les 10 places.
 Fase intermèdia: El comitè organitzador realitzarà una reunió informativa a la

Fundació Marianao, el dimarts 19 de març a les 17.30 hores amb tots els grups
seleccionats. És obligatòria l’assistència, com a mínim, d’un dels membres del grup.
 Fase final: El dissabte 30 de març a les 18.00 h es celebrarà el concurs de ball a
l’auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Els concurs estarà organitzat de la següent forma:





Tots els grups competiran en la mateixa modalitat i categoria.
Cada grup haurà de presentar una coreografia entre 2.30 – 3.30 minuts de durada.
La coreografia i estil hauran de seguir les bases de la dansa urbana.
Cada crew serà valorada per un jurat que avaluarà:
o Posada en escena/ coreografia
o Coordinació
o Tècnica
o Vestuari

Premi:
Hi haurà un únic grup guanyador del concurs, que rebrà els següents premis:
● Premi en metàl·lic: la recaptació de les inscripcions.
● Altres premis que anunciarem aviat.

Jurat:
● Ballarí experimentat en l’àmbit.
● Un referent de l’equip VPK
● Regidor del departament de joventut de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

BASES DEL CONCURS MOU-TE



La inscripció al concurs Mou-te té un cost de 10€ per grup. Els grups poden ser de 4-10
membres.



Els participants hauran d’acreditar la seva procedència i edat presentant el seu DNI en el cas
què l’organització ho requereixi.



Les dades personals enviades s’utilitzaran exclusivament amb finalitats pràctiques per
comprovar el compliment de les condicions i portar a terme la comunicació interna del
concurs.
La participació en el concurs implica la cessió per part dels participants a favor de
l’organització dels drets d’imatge, reproducció, difusió i comunicació pública de tot el
material audiovisual recaptat per l’organització durant els concerts.





L’organització no es fa responsable de cap violació i/o incompliment de la llei de copyright
de les actuacions realitzades en directe pels grups.



L’organització s’encarregarà de facilitar unes condicions tècniques professionals per
l’actuació de tots els grups (so i llums).



Els grups participants hauran de portar la cançó de la coreografia a la reunió del 19 de març,
prèvia l’esdeveniment.



La inscripció en el concurs implica l’acceptació de les bases del concurs, així com la
capacitació de cada persona per a realitzar l’activitat.

+ Informació a:
Telèfon: 93 630 30 62
Whatsapp: 644 617 651
Correu electrònic: vpk@marianao.net

