
 

BASES DEL CONCURS DE DISFRESSES I TALENT ARTÍSTIC DE CARNESTOLTES 2020 

DE L’ESPAI JOVE LES BASSES 

1.- FINALITAT 

Si tens algun talent (ballar, cantar, fer màgia, beat box, actuar, entre d’altres...) i vols mostrar-nos tot el 

que saps fer, sol o amb el teu grup d'amics o amigues, anima't a participar en el nostre concurs de 

disfresses i talent artístic. Podeu anar disfressats/des del que vulgueu, la temàtica és lliure, però 

obligatòria. La gala es durà a terme el proper dissabte 22 de febrer de 2020, a l'Espai Jove Les Basses 

(Barcelona) a les 18 hores. 

2.- INSCRIPCIONS 

El concurs inclourà dues categories valorables: talent a destacar i temàtica escollida. 

Data límit d'inscripció: 19 de febrer de 2020. 

La inscripció serà gratuïta, els participants podran inscriure’s de manera individual o en grup. Les 

inscripcions es podran realitzar de tres maneres diferents: al full d’inscripció de la recepció de l'Espai Jove 

Les Basses, mitjançant el formulari online al que es podrà accedir a través de la pàgina web 

http://lesbasses.org i l’Instagram Oficial @espaijovelesbasses. L’edat límit són els 30 anys. Els i les 

menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats/des i de 14 a 16 anys portaran autorització materna, 

paterna o del tutor/a. 

L'organització de l'Espai Jove Les Basses i el concurs proporcionaran l'equip de música, micròfons o 

d’altres necessitats tècniques. Els requeriments addicionals s’avisaran amb l'anticipació corresponent i 

també hauran d'estar especificats a la fitxa d'inscripció. 

 

3.- PARTICIPANTS 

Els participants es comprometen a arribar una hora abans del començament del concurs (17 hores) per tal 

de poder preparar-ho tot per a la seva actuació amb anticipació. 

Serà admesa qualsevol modalitat o especialitat, en les categories de ball, cant, imitació, instruments, 

màgia, etc., en el cas de ser una representació teatral, la durada serà d'un màxim d'entre 4 i 5 minuts. 

Està permès l'ús d'elements per crear una actuació original i atractiva sempre que no faci malbé o embruti 

l'escenari. 

Els i les participants es comprometran a encarregar-se de la cura personal dels seus instruments, 

objectes personals, etc ja que l'organització no podrà fer-ho. 

 

4.- JURAT 

El concurs comptarà amb un presentador i un jurat compost per tres membres.  

5.- PREMIS 

D'entre tots els participants del concurs, el jurat triarà les tres millors actuacions basant-se en: la posada 

en escena, l'actitud, la creativitat, el vestuari temàtic i la interpretació. 

Els tres finalistes rebran el seu respectiu premi amb les mencions d'OR, PLATA i BRONZE. 

 

PRIMER PREMI: *150€ + diploma   

SEGON PREMI: *100€ + diploma 

TERCER PREMI: *50€ + diploma 

*Targeta regal per a bescanviar en productes de tecnologia, música, llibres, còmics... 

 

Gràcies per participar en la segona edició del concurs de disfresses i talent artístic de Carnestoltes 2020 

que organitza l'Espai Jove Les Basses. 

La nostra intenció és motivar els joves a participar ensenyant les seves qualitats artístiques, així com 

entretenir al públic que vingui a gaudir de l'espectacle. 

Per a qualsevol aclariment no dubteu en contactar amb l'organització de l'Espai Jove Les Basses 

mitjançant el correu electrònic hectordinamitza@lesbasses.org o al telèfon 93 256 36 00. 

http://lesbasses.org/
mailto:hectordinamitza@lesbasses.org

