1. Nom del grup/col·lectiu/entitat:
2. Adreça de l’entitat:
3. CP i Localitat:
4. CIF de l’entitat:
5. Teatre sol·licitat: TM CATALINA VALLS
6. Tipus d’activitat (teatre ,dansa, conferència...):
7. Nom del responsable de l’activitat (nom i dos llinatges):
8. DNI del responsable de l’activitat:
9. Telèfon de contacte (mòbil):

Correu electrònic:

FAX:

10. Descripció detallada de l’activitat (Descriviu tot el que es durà a terme dins les instal·lacions, tant a
l’escenari i, si s’escau, al vestíbul):
11. El vostre espectacle inclou qualque risc (foc, per exemple)?
12. Funcions (dates i horaris; les portes d’accés a sala s’obriran 30 m abans del començament):

13. Títol:
14. Durada:
15. Preu:

Descans: (Si/No):

Quant es farà el descans?

(l’ajuntament de Palma té una política de descomptes per colectius)

16. Nom a xarxes per etiquetar i poder crear esdeveniments:
17. Autor/ra (nom i dos llinatges):
18. Autor i repertori (si l’espectacle és de dansa o musical es necessari posar el repertori complet amb
l’autor de cada peça o enviar-lo en un document adjunt):
19. En quin idioma es fa l’espectacle o activitat?:
20. Heu d’adjuntar al correu electrònic amb aquest full de ruta:



Dues imatges format .jpg o .gif ( màxim 500 kb) per la difusió
Text descriptiu de l’espectacle o dossier del mateix

21. Descripció de les necessitats tècniques:
22. Necessitats de tramoia:
23. Adjunta plànol de llum?
24. Aportau qualque tècnic pel muntatge?:
25. Nessitarem neteja de l’escenari després de l’activitat:

26. Nombre de participants a l’activitat:

Actors:

Responsables:

27. Personal de backstage (escriviu el nom de totes les persones autoritzades):

28. Horaris de muntatge i assaig (les portes d’accés a sala s’obriran 30 m abans del començament):

29. Temps aproximat de càrrega:
30. Temps aproximat de muntatge:
31. Temps aproximat de desmuntatge:
32.

33. Indicau la Categoria: Tots els públics
anys:
altres:

/ majors de 13 anys/

34. El sol·licitant assumeix la següent publicitat: (programes de mà
quals s’ ha d’incloure els logos del teatre i de l’ajuntament

/ cartells

majors 18

) Dins els

35. Núm. de compte bancari
36. TITULAR del compte:

HEU D’APORTAR CERTIFICAT BANCARI ( FIRMAT PEL BANC) ON CONSTI EL
VOSTRE NÚMERO DE COMPTE I TITULAR (HA DE SER EL SOL·LICITANT) PER
PODER-VOS FER L’INGRÉS SI EL VOSTRE ESPECTACLE NO ÉS GRATUÏT. NO ÉS
PODRÀ TRAMITAR LA SOL·LICITUD NI POSAR A LA VENDA LES ENTRADES SENSE
AQUEST DOCUMENT EMPLENAT I EL CERTIFICAT BANCARI ENTREGAT.

