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25a Mostra d’arts escèniques  
Josep Fonollosa, “Fono” 2016 

 
Requisits de participació i especificacions tècniqu es 

 
-Hi pot participar qualsevol companyia o grup de teatre, dansa, circ o 
màgia amb CIF domiciliat a la ciutat de Lleida . 
 
-En cada edició de la Mostra (compresa de gener d’un any a juny del 
següent) es podrà presentar un sol espectacle per CIF  (per entitat, 
companyia, associació…). Es podran fer dos funcions en el mateix dia. 
 
-Presentar la fitxa de participació degudament omplerta  (si us plau, 
llegiu-la detingudament abans d’emplenar-la i consulteu-nos qualsevol 
dubte. Mireu de no deixar camps sense omplir). 
 
-El calendari d’actuacions  serà en festius i diumenges d’octubre a juny, 
sempre que la programació pròpia del Teatre ho permeti. Per tal de 
facilitar l’edició del programa, us demanem que us atingueu al següent 
calendari de presentació de fitxes i sol·licituds d e dates d’actuació : 
 

Per actuar entre l’1 octubre i el 31 desembre 2016 Presentar fitxa fins al 
30 juny 2016 

Per actuar entre l’1 gener i el 31 març 2017 Presentar fitxa fins al 
31 octubre 2016 

Per actuar entre l’1 abril i el 30 juny 2017 Presentar fitxa fins al 
31 gener 2017 

 
-Cada companyia triarà la data d’actuació  i serà assignada per ordre 
d’inscripció presencial a les oficines del Teatre. Un cop fixada la data 
d’actuació, no es podrà modificar. En casos de força major, s’haurà de 
suspendre la representació. 
 
-Els espais escènics disponibles per actuar seran la Sala 1, la Sala 2 i la 
plaça d’Esteve Cuito  del Teatre Municipal de l’Escorxador, i l’Espai 3-
Teatre Municipal Julieta Agustí. 
 
-Totes les companyies i grups participants disposaran de la total 
recaptació de taquilla  quan l’espectacle es dugui a terme en els espais 
escènics disponibles. Pel que fa als espectacles gratuïts de carrer (plaça 
d’Esteve Cuito), l’import de la taquilla serà la mitjana de les recaptacions 
dels espectacles de sala de la Mostra del mateix trimestre. 
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-Els preus de les entrades els decidirà la mateixa companyia, però en 
cap cas l’import de l’entrada excedirà els 10,00 euros , IVA inclòs. 
 
-Els espectacles per a públics familiars  sempre es duran a terme en 
dies festius del mes d’octubre. 
 
-Documentació que cal presentar: 
 -Fitxa de participació amb informació del grup i de l’espectacle 
 -Fotocòpia del CIF de la companyia o grup 
 -Fotografies de l’espectacle en format digital (mínim 300 dpi) 
  
-Per a qualsevol dubte, comentari o suggeriment, i per presentar la 
documentació, adreçeu-vos a: 
 
Teatre Municipal de l’Escorxador 
C. de Lluís Companys s/n  
25003 Lleida 
Tel. 973 279 356 
teatre@paeria.cat 
HORARI: de dilluns a divendres no festius de 10 a 14 h i de 16 a 18 h 


