
BASES PARTICIPACIÓ HIVERNACLE 2020 

RUSSAFA ESCÈNICA EDICIÓ X. LEMA: DESITJOS 

L'HIVERNACLE és un taller de formació gratuït per a alumnes que es concreta en forma de                

proposta escènica i es presenta al Festival Russafa Escènica. Sorgeix per a facilitar la              

incorporació al mercat laboral a aquells actors i actrius que acaben la seua formació.              

L'HIVERNACLE és un projecte testat que ha resultat reeixit des de la seua creació al 2013, quan                 

l'actor, director i dramaturg Chema Cardeña va realitzar la proposta “TROYA, la conquista de              

la felicidad”. Al 2014 va ser el dramaturg, guionista i director de cinema i teatre valencià                

Gabriel Ochoa, en col·laboració amb la Plataforma Creadores, la Plataforma OTI, Las Naves de              

València i la Sala Russafa, qui es va enfrontar al repte amb la proposta, “NO HABLES DE ELLO”..                  

Per a la V edició del Festival, la responsable de dirigir l'HIVERNACLE va ser l'actriu i directora,                 

Eva Zapico, amb el projecte “LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO”. Al 2016, l'espectacle va estar a                

càrrec de Jerónimo Cornelles, que va crear “HIJOS DE VERÓNICA, GENERACIÓN DEL MIEDO”.             

L'any 2017 María José Peris va dissenyar l'espectacle musical “SER O NO SER” amb alumnes               

d'interpretació i música. Al 2018 l'HIVERNACLE es va centrar en el moviment, els ballarins i               

coreògrafs Tatiana Clavel i Santiago de la Fuente, La Coja Dansa, van dirigir l'espectacle              

“EnSÓRDIDor”. A la passada edició La Teta Calva, María Cárdenas i Xavo Giménez van crear la                

peça coral de teatre textual “HISTORIA DE UNA CUNETA”. 

En la desena edició del FESTIVAL RUSSAFA ESCÈNICA l'HIVERNACLE serà dirigit pel dramaturg i              

director Adrián Novella, encarregat de capitanejar aquest apassionant i enriquidor projecte           

col·laboratiu i pioner a la Comunitat Valenciana. El resultat del taller de formació s'exhibirà a la                

Sala 7 del Teatre Rialto de València amb un total de 4 representacions dins de la                

programació oficial del Festival Russafa Escènica. Festival de Tardor. 

EN QUÈ CONSISTIRÀ L’HIVERNACLE 2020? 

L'Hivernacle, en totes les seues edicions reflexiona sobre el lema del festival; en aquesta ocasió               

“Desitjos”. Així, el nou espectacle d’HIVERNACLE, amb el títol “Los de arriba”, escenificarà una              

festa organitzada per joves de classe social alta al mig de l’estat d'alarma i es mostraran els                 

seus “desitjos” des de diferents perspectives: el sexual, el reprimit, l'anhelat… Tant intèrprets             

com públic han d'estar disposats a passar-s’ho en una festa d’allò més bé.  



Novella, com habitua a fer amb Bullanga Compañía Teatral, compondrà amb els alumnes un              

espectacle que partirà de la improvisació i del text, en el qual destaca la relació entre                

intèrprets i espectadors. 

 

BASES PRODUCCIÓ HIVERNACLE 2020 

A. Ser major de 18 anys. 

 

B. Poden presentar-se alumnes que estan matriculats en l'últim any de formació de            

centres educació oficial en interpretació. 

C. Poden presentar-se alumnes que hagen cursat un taller de formació superior en            

interpretació  durant el curs 2019/2020. 

 

D. Participar en el taller de formació de l’HIVERNACLE no suposa cap despesa econòmica             

per a l’alumnat.  

 

E. L’HIVERNACLE 2020 es divideix en dos fases: 

 

1ª FASE Taller de formació gratuït. 

2ª FASE Assajos en sala + exhibició. 

 

F. Durant la 1º fase de l’HIVERNACLE / Taller de formació gratuït, l’alumnat estarà a              

cobert per una assegurança d’accidents contractada pel Festival Russafa Escènica. 

 

G. Durant la 2ª fase de l’HIVERNACLE / Assajos i funcions en Sala 7 Teatre Rialto,               

l’alumnat estarà a cobert per una assegurança d’accidents contractada pel Festival           

Russafa Escènica i a més estarà contractat i donat d’alta en la Seguretat Social en               

règim d’artista i percebrà honoraris per assajos i representacions (segons conveni           

actors/actrius de repartiment). 

 

H. L’audició es realitzarà el 13 i/o 14 juliol en horari de vesprades. L’espai i horari concrets                

de l’audició es comunicarà als seleccionats/des una vegada  realitzada la inscripció. 

 



I. El taller de formació es realitzarà a la ciutat de València de dilluns a divendres en                

horari de vesprades. El lloc concret es comunicarà a les persones seleccionades una             

vegada passe l’audició. 

 

J. Les actuacions durant el festival inclouran dissabtes i diumenges. 

 

K. L’alumnat es compromet a  seguir las següents normes bàsiques: 

- Assistència al taller. 

- Puntualitat. 

- Assistència a totes les funcions durant el Festival. 

- Disposició per a  participar en les propostes plantejades pel director  

- Complir normes bàsiques de respecte cap al director y la resta de             

companyers/res i de l’equip. 

 

L. L’HIVERNACLE serà gravat i els participants cedeixen els drets d’imatge per a que el              

material siga utilitzat per a la seua reproducció i comunicació pública.  

 

M. Els participants en l’HIVERNACLE deuran complir les mesures i recomanacions per a            

l’activitat escènica davant la crisi sanitària de la Covid- 19 (veure ANNEX I). Aquestes              

mesures es compliran a l’audició, al taller i a les representacions.  

 

N. L'alumnat finalment seleccionats per a participar en l'HIVERNACLE 2020 accepta les           

bases de participació i el calendari de taller de formació, assajos i funcions detallat a               

continuació. 

 

 

 

 

 

 



CALENDARI HIVERNACLE 2020 

ACTIVITAT DATES I HORARI 

Publicació bases i recepció de fitxes d’inscripció Del 26 de juny al 6 de juliol 

Cita per a l’audició Del 7 al 9 de juliol 

Audició  13 i/o 14 juliol 

Horari: de 17 a 20 h.  

1ª Fase HIVERNACLE - Taller de formació Del 24 d’agost al 25 de      

setembre. 

Horari: 16 a 20 h. aprox.  

2ª Fase HIVERNACLE Assajos + 5 Funcions a la Sala 7 Del 28 de setembre al 4      

d’octubre. 

 

* En el cas de tindre algun inconvenient concret amb les dates del taller de formació                

comuniqueu-lo a través de la fitxa d'inscripció.  

* Els dies previs a l'estrena (28, 29 i 30 de setembre) la direcció pot augmentar l'horari dels                  

assajos (matins i vesprades) per necessitats de muntatge. 

 

* Es realitzaran quatre funcions obertes a públic i una representació a porta tancada que serà                

gravada. En total aquestes cinc representacions es realitzaran de la següent manera: els dies              

1, 2, 3 i 4 d'octubre en horari de vesprada a concretar + dia 2 d'octubre en horari de matí a                     

concretar. 

 

 

 

 

 

 



EN QUÈ CONSISTEIX L’AUDICIÓ? 

L'alumnat que es presenta a l'audició de l'HIVERNACLE haurà d'haver estudiat interpretació            

textual o demostrar que té capacitats per a aquest estil, es requerirà facilitat per a improvisar.                

En la prova es realitzaran exercicis d'improvisació i de relació amb el grup.  

A més, els assistents han de memoritzar una cançó (preferiblement en castellà o valencià) que               

els connecte amb el concepte “desitjos” lema de Russafa Escènica 2020. Aclarir que no és una                

prova de cant ja que l'espectacle no serà “teatre musical”. La cançó que porten memoritzada               

els alumnes és un pretext per a iniciar els exercicis proposats per direcció. 

 

 

COM PARTICIPAR EN L’AUDICIÓ HIVERNACLE 2020? 

Enviar fitxa d’Inscripció Càsting Hivernacle 2020 (a descarregar a la Pàgina Web Russafa             

Escènica) a: mariajose_mora@russafaescenica.com Important indicar a l’assumpte del correu:          

nom i cognoms + audició hivernacle.  Data límit d’enviament de la fitxa: 6 de juliol de 2020. 
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ANNEX I 

En aquesta edició tan particular del Festival Russafa Escènica i de l'activitat cultural en general               

tots els participants en l'HIVERNACLE hauran de complir les mesures i recomanacions davant             

la crisi sanitària de la Covid-19.  

En general per a l'activitat escènica les mesures de prevenció són les recomanades per a tota la                 

societat: ús de màscara, neteja de mans, ús de gel hidroalcohòlic i distància social. 

Òbviament les arts escèniques requereixen de la proximitat física dels participants per això             

trobem fonamental que cada persona de l'equip siga responsable de mantindre la higiene             

necessària i en el cas de notar-se algun símptoma relacionat amb aquesta malaltia (abans,              

durant o després de l'activitat) ho avisarà a la resta de l'equip immediatament. 

 

Anotacions concretes per a l'inici d'activitat de l'HIVERNACLE 2020 

- Sempre que siga possible es farà ús de màscara.  

- Durant els assajos els participants evitaran tocar-se la cara amb les mans. 

- Durant els assajos els participants portaran recollit els cabells.  

- S'usarà amb freqüència una tovallola personal o similar per a assecar-se la suor.  

- S'usarà gel hidroalcohòlic amb freqüència. 

- Els participants no compartiran  recipients, begudes o utensilis de maquillatge.  

- No es trepitjarà el sòl de l'espai d'assaig amb sabates usades al carrer. 

- Es tindrà especial atenció a la manipulació de guions, atrezzo, poms de portes, seients,               

elements de servicis, etc. En el cas d'haver de manipular aquests elements es procedirà              

immediatament a la rentada de mans o a l'ús de gel hidroalcohòlic.  

 

Aquesta guia de bones pràctiques podrà variar d'acord amb les novetats en les institucions              

sanitàries. 

 


