Premis Catalunya de Teatre, de l’Associació d’Empreses de Teatre
Els premis Catalunya de Teatre són una iniciativa de l’Associació d’Empreses de Teatre de
Catalunya (ADETCA), creats amb la finalitat de premiar anualment persones i/o entitats
rellevants de les arts escèniques.
Els premis s’atorguen de forma directa sense terna de candidats a partir de les nominacions
d’ADETCA i de la posterior decisió d’un jurat extern. Les nominacions quedaran en l’àmbit
intern i no es faran públiques.
És des d’aquesta perspectiva que ni competeixen ni volen competir en un futur amb altres
premis d’arts escèniques que s’entreguen a Catalunya, sinó que els volen complementar.
El premis s’entreguen a la gala d’inici de temporada de Catalunya Aixeca el Teló i quedaran
integrats dins del guió de l’espectacle. Cal deixar clar que no es tracta de convertir el Catalunya
Aixeca el Teló en una gala d’entrega de premis, sinó d’aprofitar l’ocasió i la visibilitat del
Catalunya Aixeca el Teló per entregar aquests premis fugint dels codis habituals.
Tot i que existeixen diferents categories, aquestes no estaran explicitades sinó que seran part
de l’argumentari que acompanyi al guanyador/a del premi.

Categories
o

Al professional artístic amb una trajectòria rellevant i que al llarg de la
temporada 2017-2018 hagi tingut especial interès.
Actors, directors, figurinistes, dissenyadors de so, escenògrafs, il·luminadors
qualsevol professional artístic .
Es valora la seva trajectòria al llarg dels anys, i al mateix temps que hagi tingut
rellevància al llarg de la temporada 2017-2018.

o

Persona o entitat que més ha contribuït a la millora i articulació de les arts
escèniques.
Poden ser empreses, associacions, institucions, persones que han contribuït a
l’estructuració i articulació del sector de les arts escèniques, a donar-li
visibilitat i a posar en valor i relleu les arts escèniques.

o

Sala de teatre privat amb la programació més desatacada per la seva
coherència, rellevància o innovació.
Qualsevol sala de teatre privat de tota Catalunya.

o

Sala de teatre públic amb la programació més desatacada per la seva
coherència, rellevància o innovació.
Qualsevol sala de teatre públic de tota Catalunya.

o

Premi al projecte, artista, o entitat que considerem que té un futur més
prometedor.
Es tracta d’una valoració subjectiva per posar de relleu les empreses,
companyies, projectes, artistes dels quals esperem una rellevància i
excel·lència futura i importants aportacions a les arts escèniques en els
propers anys.

Jurat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Periodistes Teatrals –Marta Cervera.
SGAE- Agnela Domínguez
ICUB - Marta Clari.
Diputació de Barcelona- Nuria Lomas.
Públic- Marta Font (Amics de la Ivanow i del Teatre Lliure)
Institut del Teatre- Magda Puyo.

Secretari: Antoni Escudero

