7a Vetllada Poètica del Casino Menestral
BASES
1.
Hi pot participar qualsevol ciutadà dels Països Catalans, major de 12 anys.
2.
Els poemes han de ser originals i inèdits, i no poden haver estat presentats en cap altra
vetllada o concurs.
3.
Els poemes han d’estar escrits en català, a doble espai i amb un màxim de 30 versos
(un poema o dos de curts).
4.
S’han d’enviar al Casino Menestral, heu de fer constar el nom, cognoms i telèfon de
contacte i cal enviar-ho a l'adreça de correu electrònic del Casino Menestral
info@casinomenestral.cat o bé entregar-ho directament a les oficines del c/ Poeta Marquina.
Per a més informació T. 972.678666.
5.
Cada participant només podrà enviar un màxim de dos poemes.
6.
El termini de recepció d’originals acabarà el dia 28 de setembre de 2020.
7.
L’acte de la 7ena Vetllada Poètica del Casino Menestral es farà el divendres 16
d'octubre del 2020 a les 8 de la tarda al Casino Menestral, carrer Ample, 17 de Figueres.
8.
En el transcurs de la vetllada, els participants llegiran el seu poema o poemes, i
s'entregarà un llibret amb tot el recull de poemes presentats. S’amenitzarà la vetllada amb
música a càrrec de músics de l'Escola de Música del Casino Menestral.
9.
La presentació d’originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i
obligacions que se’n deriven.
10.
Qualsevol eventualitat no prevista a les bases, serà resolta pels organitzadors.

POESIA DEL CONFINAMENT
L' estat d'alarma per la pandèmia de la Covid-19, de ben segur que ha inspirat als poetes i
poetesses durant el període de confinament. És per això que enguany obrim un nou apartat
en la nostra vetllada poètica per tal que també es puguin presentar tots aquests poemes
nascuts del confinament.
Podeu presentar un sol poema amb un màxim de 30 versos, escrit en català, a doble espai.
*Es poden presentar poemes a cadascun dels dos apartats o bé només en un d' ells

