FESTIVAL SANT MARTÍ DE CIRC – BARRI BESÒS
MARESME
CONVOCATÒRIA PER A L’EQUIP DE
ARTÍSTICA I PRODUCCIÓ DEL FESTIVAL

I EL

DIRECCIÓ

Bases de la convocatòria
-La convocatòria per a l’Equip de de direcció artística i producció del Festival
Sant Martí de Circ està oberta a qualsevol artista, artistes, companyia o entitat
professional dedicada al món del circ amb capacitat jurídica per actuar com a
professional.
-No cal ser membre de l’APCC per poder presentar-se a aquesta convocatòria.
-La temporalitat d’aquest equip serà per dos anys, les edicions 2019 i 2020.
-La data límit per a presentar-se serà el divendres 24 de febrer de 2019.
-El dia 4 de març es farà pública la direcció artística escollida per part de
la Junta de l’APCC.
-Conjuntament amb aquesta, es fa una convocatòria pública a artistes i
companyies per a la seva participació en l’edició d’enguany del Festival, que
s’haurà de tenir en compte a l’hora de plantejar la programació definitiva del
Sant Martí de Circ.
-L’equip de direcció artística i producció serà l’encarregat de la programació,
gestió i producció dels espectacles, activitats, tallers i altres actes previstos per
al festival i la seva difusió.
-Aquesta programació haurà de seguir els objectius del festival marcats per la
Junta de l’APCC detallats a continuació i adequar-se al pressupost existent
(aproximadament 30.000,00.-€, iva inclòs).
-L’oficina de l’APCC s’encarregarà de la cobertura legal, les relacions
institucionals, farà suport general en la comunicació, gestió administrativa i
suport a la producció durant els dies del Festival.

-Les candidatures hauran d’omplir aquest formulari inscripció i presentar un
esborrany de proposta de programació del Festival de tres dies, a celebrar
bàsicament al carrer, dins el districte de Sant Martí, al Barri del Besos Maresme,
adjuntant també una distribució pressupostària contemplant tota la despesa.

-La informació s’ha d’enviar al correu electrònic projectes@apcc.cat amb
l’assumpte EQUIP DE DIRECCIÓ ARTÍSTICA I PRODUCCIÓ SANT MARTÍ DE
CIRC.

Objectius del festival Sant Martí de Circ

Principals:
- PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL CIRC ACTUAL QUE ES FA A CATALUNYA
- CREACIÓ DE VINCLES DE PROXIMITAT AMB EL BARRI DEL BESÒS I LES
SEVES ENTITATS

Secundaris:
- Promoció d’artistes emergents
- Difusió del circ actual i contemporani
- Donar oportunitat de feina dels socis/es i usuaris/es de l'APCC i de La Central
del
Circ

Nota important:

A falta de confirmació definitiva del finançament del festival per part de
l’Ajuntament de Barcelona creiem interessant avançar la convocatòria amb
l’objectiu de guanyar temps. Si finalment aquesta confirmació no arriba,
s’estableix la data límit del 30 de març per decidir entre l’APCC i l’Equip que
surti seleccionat si tirar endavant o desistir en l’organització de l’edició
d’enguany.

