
Concurs de monòlegs breus “Fem l’humor!”
PREÀMBUL
Després de dues edicions,el monòleg còmic en català ha de tenir continuïtat per això
s’organitza la 3ª edició del concurs de monòlegs breus “Fem l’humor!”.

L’objectiu del concurs és donar suport i valor als creadors de contingut humorístic en
aquesta llengua, així com trobar nous talents que trobin un espai que els ajudi a créixer com
a humoristes per sostenir en el temps una escena còmica en català a Mallorca.

El concurs consta de dues fases i es regirà segons les següents bases:

PRIMERA FASE: PRESENTACIÓ DE MONÒLEGS

1.Monòlegs
a. La temàtica serà lliure i s’han de presentar en català en qualsevol de les seves

variants geogràfiques.
b. Els monòlegs han de ser originals i inèdits.
c. Cada participant podrà presentar un màxim de dos monòlegs.
d. Es presentaran vídeos amb un mínim de 3 minuts i un màxim de 8 minuts.
e. L’autor i l'intèrpret poden ser diferents, però es valorarà com a un únic participant.

2.Participants
a. Pot participar qualsevol persona major d’edat o majors de 16 anys amb permís

explícit i per escrit de pare, mare o tutor legal.

3.Presentació de monòlegs
a. Els monòlegs s’han d’enviar en format vídeo a somdivendres@gmail.com,

afegint-hi les dades personals: nom complet, fotografia, telèfon i correu electrònic de
contacte i compte d’instagram. S’han de fer arribar a través de la plataforma
WeTransfer.

b. El termini de presentació dels vídeos expira el dia 28 de febrer de 2023 a les 23:59
c. La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases del concurs.

4.Publicitat i drets d’autor
Els autors dels monòlegs cedeixen els drets dels monòlegs per publicitar-los a la web, les
plataformes i a les xarxes socials del ‘Som Divendres’.

4.Exposició i votació

a. Els vídeos que compleixin els requisits romandran exposats entre els dies 1 i 7 de
març de 2023 a les 23:59h al compte d’instagram del programa (@somdivendres)

b. Els vídeos que acumulin més interaccions (agradaments, comentaris, etc…)
passaran a la segona fase.
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c. En la segona fase, hi participaran un màxim de 5 monòlegs. En cas que algun dels
cinc primers monòlegs no pugui assistir presencialment a la segona fase es farà
servir el vídeo o àudio enviat.

d. En cas de no arribar a un mínim de dos participants, no se celebrarà la final i el
concurs quedarà anul·lat.

e. El dia 10 de març de 2023 es publicarà a somdivendres.com, a les xarxes socials
del programa la llista dels participants que passen a la segona fase.

SEGONA FASE: FINAL
5. Final

a. La final se celebrarà el dia 18 de març a Palma.
b. L’organització NO es farà càrrec del trasllat a la final.
c. Els concursants participaran de manera aleatòria durant la final.
d. El guanyador serà escollit per un jurat format per:

-Dos membres designats per l’organització.
-Votació dels assistents a la final a través de somdivendres.com

e. En cas d’empat, guanyarà el participant que hagi acumulat més interaccions en la
fase anterior del concurs.

6.Premis
·1r premi: 50€ en metàl·lic + trofeu + obsequi dels patrocinadors
·2n premi: trofeu + obsequi dels patrocinadors
·Resta de finalistes: obsequi dels patrocinadors

7.Calendari previst

FASE Des de Fins a

Presentació de vídeos Publicació
bases concurs

28 de febrer de
2023

Exposició i votació a Instagram (@somdivendres) 1 de març 7 de març

Publicació de la classificació dels monòlegs 10 de març

Final 18 de març a partir les 20h

http://somdivendres.com

