
BASES DELS CONCURSOS DE CRÒNICA, DIBUIX I  FOTOGRAFIA DE LA CLOENDA DE L’ANY
ROSETA MAURI

La Coordinadora de Dansa de Reus convoca els concursos de crònica, fotografia i dibuix
amb motiu de la cloenda de l’Any Roseta Mauri.  Hi  podran participar els estudiants i
afeccionats majors de 16 anys.

• Concurs de crònica: 
Caldrà presentar una crònica d’entre 3.500-4.500 caràcters de l'esdeveniment que 
combini elements informatius i interpretatius. Es valorarà la riquesa lingüística i  
estilística del text. 

Lliurament: les obres es podran enviar per correu electrònic a festivalcos@reus.cat 
fins al 27 de setembre amb el nom complet de l'autor/a,  telèfon de contacte i  
correu electrònic.

• Concurs de dibuix: 
Caldrà presentar, en una làmina, un dibuix de la master class de dansa clàssica o 
del taller de dansa contemporània realitzat in situ durant el temps de la sessió. 

Lliurament:  les obres es lliuraran en acabar la sessió,  amb el nom complet de  
l'autor/a, telèfon de contacte i correu electrònic.

• Concurs de fotografia: 
Caldrà presentar, impresa en un format de 15 x 20 cm i en blanc i negre o en  
color, una fotografia de la  master class de dansa clàssica o del taller de dansa  
contemporània. 

Lliurament:  les  fotografies  s’enviaran  en  bona  resolució  al  correu  electrònic
suport.festes@reus.cat  el  23 de desembre  o  bé  es  lliuraran el  mateix  dia  de  
9.00 a 13.00 h a la seu de l’IMRC (Casa Rull, c. de Sant Joan, 27) o de 16.30 a 
20.00 h a l’Escola de Dansa i Arts  Escèniques Artis (c. de Pere el Cerimoniós,  
78). Caldrà adjuntar  el nom complet de l'autor/a,  telèfon de contacte i correu  
electrònic.

Premis: cadascuna de les modalitats tindrà un premi consistent en un val de 50 € de
l’establiment  Abacus.  L’organització  es  posarà  en contacte  amb el/la  guanyador/a
abans del 10 de gener.

Jurat: tres persones expertes en cadascuna de les temàtiques seran les encarregades
de decidir els/les guanyadors/es.

Una selecció dels dibuixos i fotografies s’exposarà del 27 de desembre de 2019 al 4
de gener de 2020 al Parc Infantil de Nadal de Reus. Exceptuant l’obra guanyadora, la
resta d’obres serà retornada. 


