
CONVOCATÒRIA
Benvinguts! 
El premi s’atorga a una sola obra guanyadora i reconeixement 
amb accèssits, a les dues obres finalistes.

OBRA GUANYADORA
Premi de 500€ en metàl·lic pels autors.•	

Espai d’assajos a les dependències de l’Orfeó durant la setmana prèvia •	
a l’estrena. (Per valor de 200€ en concepte de lloguer de sala. No 
canviables)

Estrena de l’obra a l’escenari del Teatre Orfeó. (Per valor de 600€ en •	
concepte de lloguer d’escenari. Inclou tècnic de il·luminació i so de l’Orfeó 
Maonès. No canviable). Dates per decidir.

Dues entrades gratuïtes per a tots els espectacles de teatre, música, dansa •	
o poesia que organitzi l’Orfeó i es representin al Teatre Orfeó durant un 
any, comptant des del dia de l’entrega del premi. (Per un valor aproximat 
de 250€. No canviable)

ACCÈSSITS 
Per	cada	una	de	les	dues	obres	finalistes:	premis	de	consolació.

Estrena de les obres al Orfeó Maonès. (Per valor de 250€ en concepte de •	
lloguer de sala. No canviable). Dates per decidir.

Dues entrades gratuïtes per a tots els espectacles de teatre, música, dansa •	
o poesia que organitzi l’Orfeó i es representin al Teatre Orfeó durant un 
any, comptant des del dia de l’entrega del premi. (Per un valor aproximat 
de 250€. No canviable.)
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BASES
Podran participar totes les persones adultes o joves, que tenguin 16 anys 
o més, el dia del Iliurament del premi a excepció dels membres del jurat. 
L’obra candidata al premi podrà estar escrita en menorquí, català o castellà, 
indistintament.

1ª.	Els	autors	podran	presentar	a	concurs,	fins	a	dos	guions.	El	tema	serà	
lliure. Les obres presentades, no han d’estar publicades ni representades 
amb anterioritat al lliurament del premi. L’obra pot estar escrita per un sol 
escriptor o per col·lectius.

2ª. El guió ha de ser inèdit. Ha d’estar pensat per a un públic jove o adult i 
ha de ser interpretat per un màxim de 3 actors o actrius. La durada de l’obra 
en escena serà entre 15 i 20 minuts.

3ª. Els guions originals es presentaran amb lletra d’escriptura “Arial” a cos 
12 i les acotacions, es faran en cursiva.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Les obres candidates s’han de presentar sempre sota pseudònim, per correu 
electrònic	o	per	correu	ordinari,	 fins	al	dia	17	de	Gener	 /Sant	Antoni)	de	
l’any 2023. En cas del correu ordinari, es tindrà en compte la data del mata-
segells.

A/		Per	adreça	electrònica.	Es	remetrà	cada	guió	participant	en	format	PDF	
a	la	següent	adreça:	orfeonmahones@orfeonmahones.org	amb	l’assumpte:	
“4a Edició del Premi de Teatre Breu Orfeó Maonès” + el títol de l’obra. Al 
text	del	correu	figurarà	també	el	títol	de	l’obra	i	les	dades	dels	autors.	(Nom	
i	llinatges,	pseudònim,	telèfon	i	correu	electrònic).En	cap	cas	s’	especificarà	
el	nom	dels	autors,	ni	al	text	ni	al	arxiu	PDF	de	l’obra.

B/	 Imprès	 i	per	correu	ordinari.	Els	originals	s’han	de	presentar	en	sobre	
tancat,	on	ha	de	figurar:	“4a	Edició	del	Premi	de	Teatre	Breu	Orfeó	Maonès”	
i	ha	d’anar	dirigit	a	la	Secretaria	de	l’Orfeó	Maonès,	Carrer	de	Gràcia,	155,	
07702	Maó	(Menorca	-	Illes	Balears,	Espanya).	Ha	de	contenir	còpia	del	guió	
original	enquadernat;	còpia	digital	en	format	PDF	en	un	CD	o	pendrive	on	
figuri	el	títol	de	l’obra;	i	plica	/	sobre	tancat	amb	el	títol	de	l’obra	i	les	dades	
personals	dels	autors:	Nom,	llinatges,	pseudònim,	telèfon	i	correu	electrònic).	
En	cap	cas	el	nom	dels	autors	ni	al	text,	ni	a	l’arxiu	PDF	de	l’obra.



JURAT
L’Orfeó Maonès, artífex d’aquest premi literari, nomenarà els membres del 
jurat,	que	seran	persones	qualificades	i	relacionades	amb	el	món	del	teatre	
a Menorca. El jurat rebrà els guions candidats al premi, sense cap dada dels 
autors	i	així	serà	fins	que	surti	per	votació,	el	guanyador	i	els	dos	finalistes.	
El premi podria declarar-se desert. Els membres del jurat, òbviament, no 
podran	prendre	part	d’aquesta	convocatòria.	La	millor	obra	s’alçarà	amb	el	
premi	i	les	finalistes	rebran	els	seus	accèssits.

El	 nom	 dels	 guanyadors,	 l’obra	 premiada	 i	 les	 finalistes,	 es	 desvetllaran	
durant	els	actes	del	Dia	Mundial	del	Teatre,	dissabte	25	de	Març	de	2023	
al Teatre Orfeó, a Maó. Posteriorment es farà difusió dels guanyadors en 
premsa local, ràdio i xarxes socials.

REPRESENTACIÓ
L’obra	guanyadora	i	les	dues	finalistes,	podran	ser	representades	al	Teatre	
Orfeó. Dates per decidir. Els autors podran dirigir la seva obra i fer-se càrrega 
de	l’elenc	o	bé,	designar	a	un/a	director/a	i	actors	i	actrius	amb	experiència	
teatral. Aquestes representacions no tindran ni despeses ni remuneració 
econòmica per part de l’organització per ser l’Orfeó Maonès, una entitat 
sense ànim de lucre.

L’obra	guanyadora	i	les	finalistes,	seran	propietat	dels	seus	autors,	en	acabar	
la primera representació a L’Orfeó Maonès, i a cada posterior representació 
es farà menció del premi obtingut.

La presentació de les obres a aquest certamen, comporta la total acceptació 
de les bases. L’Orfeó Maonès com entitat organitzadora, te la plena facultat 
de solucionar els imprevistos que poguessin sorgir a rel de les bases. Agraïm 
fer difusió i vos animem de nou a participar.


