
La Coordinadora Teatral El Nus convoca el XIII Premi de teatre Bambolina. 
 

Bases 
 

1. Característiques: S’atorgarà al millor projecte d’obra de teatre escrita o de guió 
desenvolupat en català. 
 

2. El termini d’admissió de les obres acabarà el dia  15 d’octubre de 2021. 
 
3. Presentació: Els candidats han de trametre el seu treball per correu electrònic a 

l’adreça elnus@tinet.cat, indicant a l’assumpte XIII Premi de teatre Bambolina, en 
format PDF indicant en títol el nom de l’obra,  mecanografiats a doble espai amb 
font Arial i cos de 12 i en format DIN A4. El format ha de ser d’obra de teatre escrita 
o de guió desenvolupat, en català. El text de les obres ha de ser equivalent a una 
representació de dues hores de durada. L’obra ha d’anar amb un títol identificatiu. 
En un altre PDF, indicant en el títol “dades de l’autor/a” , s’ha d’incloure dades 
personal de l’autor o autora i número de telèfon.  
 
Les obres aspirants a aquest premi, han de ser original, inèdites, en llengua catalana 
i no premiades en altres concursos. 

 
4. Jurat: Estarà format per cinc persones qualificades, escollits entre gent rellevant dins 

el món teatral, designades per la Coordinadora Teatral El Nus. 
 
4. Dotació:   1.000,00 €. 

L’import del premi s’entén com a compensació econòmica, per part de la 
Coordinadora Teatral El Nus, dels drets de representació, reproducció, distribució i 
venda, en forma de llibre o qualsevol altre suport del treball, i la cessió dels drets 
d’explotació comercial en llengua catalana o qualsevol altra llengua i per l’àmbit 
territorial de tot el món, incloent-hi també la cessió dels drets d’explotació a tercers 
per la primera edició. 
La quantia del premi esmentat és en concepte d’import brut a percebre pel 
guanyador. 

 
5. L’obra guanyadora restarà en propietat de La Coordinadora Teatral El Nus, que es 

reservarà el dret de representació de l’obra, d’edició o publicació en el termini 
màxim d’un any si ho creu convenient. Passat aquest termini sense haver-se 
representat o publicat, l’autor o autora prèvia petició, el podrà publicar, fent constar 
que el treball ha estat premiat en la XIII edició del Premi de Teatre Bambolina. 

 
6. Els treballs presentats i no premiats no seran retornats. Dins d’un període de 4 

mesos a l’adjudicació del premi seran destruïts. 
 
7. Tots els premis podran ser declarats deserts. 

 
8. Tota incidència que les bases no especifiquin, restarà a la interpretació del jurat. 



9. La participació en aquests premis implica l’acceptació de les seves bases. 
 
10. El veredicte del premi es farà públic el dia 20 de novembre de 2021. 

 
 
Premi patrocinat per: 
 


