
Festival d’Art Jove al Carrer Besmina 2013

Bases de participació

1. Aquesta convocatòria està dirigida a joves artistes i grups, menors de 30 anys*, amb propostes 
musicals, escèniques, visuals o plàstiques.

2. La convocatòria s’estructura en tres disciplines diferents: musical, escènica (dansa, teatre text, 
circ, performance...) i  visual-plàstica (pintura, fotografia, escultura, videocreacions...) 

3. Per participar-hi cal omplir la fitxa d’inscripció i, en funció de la disciplina, presentar el següent 
material**:

- Propostes musicals: tres temes en format mp3. 
  
  S’estableixen dues categories d’edat per a aquesta disciplina: 

- ‘Menors 22’ (artistes i grups menors de 22 anys)
- ‘Majors 22’ (artistes i grups majors de 22 anys). 

- Propostes escèniques: enllaç a un vídeo d’un mínim de 5 minuts de duració de l'espectacle a 
representar en el Festival. 

- Propostes visuals-plàstiques: recull d’imatges o enllaç a vídeo.

4. Les propostes s’han d’enviar per correu electrònic a besminafestival@gmail.com

5. El termini de presentació finalitza dimarts 2 d’abril. 

6. Les propostes seran valorades per un jurat*** d’acord amb criteris de qualitat, originalitat i 
adequació al festival. Les propostes seleccionades pel jurat participaran a la 6a edició del festival 
Besmina, que es celebrarà entre el 10 i 29 de Juny de juny de 2013 en diferents espais del barri 
Besòs-Maresme de Barcelona i La Mina de Sant Adrià de Besòs. El vot del jurat serà emès 
dijous 25 d’abril.



7. D’entre totes les propostes seleccionades per a participar en el festival, l’organització de Besmina 
en triarà les guanyadores, a qui atorgarà els següents premis (que seran lliurats durant el curs 
2013-2014):

- Millor proposta musical ‘Menors 22’: actuacions a l’Fnac–Diagonal Mar i al Espai musical 
“La Bàscula”, aquesta última amb gravació del directe en vídeo.

- Millor proposta musical ‘Majors 22’: actuació a l’Fnac–Diagonal Mar i actuació al Espai 
musical “La Bàscula” aquesta última amb gravació del directe en vídeo.

- Millor proposta escènica: 
- Per una banda, actuació al Centre Cívic Can Felipa, amb les següents condicions:

-Actuació un divendres a les 20:00 h. 
-Sala d'actes reservada des del dijous fins divendres, per assaig general.
-Amb 2 hores totals de tècnic (per a suport bàsic).
-Actuació a taquilla (amb un percentatge per la cia.).

Recomanem que la cia. guanyadora vingui acompanyada amb un tècnic ja que el tècnic 
de Can Felipa només dispossarà de 2 hores ( bàsicament per poder donar assessoria 
del material del centre). Durant la resta de l’assaig i a l'actuació, la companyia haurà de 
ser autosuficient per desenvolupar la seva proposta.

-  D’altra banda, l’organització del festival “La Claca” de Llançà valorarà la possibilitat 
de programar la proposta guanyadora en la seva edició 2013. 
(http://www.festivalclaca.cat/ )

- Millor proposta visual-plàstica: exhibició de la proposta a 3 centres cívics : 
- Centre cívic l’elèctric.
- Centre cívic Fort Pienc.
- A determinar.

8. L’organització es reserva el dret de declarar desert algun dels  premis i de resoldre qualsevol 
situació no prevista de la manera  que consideri més adient.

9. La participació al Besmina implica l’acceptació d’aquestes bases.

10. Les propostes musicals seleccionades es comprometran a assistir a una reunió que es celebrarà 
al Centre Cívic Besòs dimecres 30 de maig de 2013, a les 20h.

http://www.festivalclaca.cat/


___________________________________________________________________________
 

* Pel que fa a col·lectius i grups, es tindrà en compte l’edat mitjana de tots els seus membres, que no 
podrà superar els 30 anys. Cap dels components hauran de tenir més 35 anys.

**L’organització del festival es reserva el dret d’utilitzar el material rebut per fer difusió de Besmina 
(mitjans de  comunicació, cartells, web...)

***  La funció del jurat serà la de seleccionar les propostes que participaran en el festival. A partir de 
les actuacions en directe, l'organització de Besmina serà qui decidirà els guanyadors finals.

La composició dels diferents jurats és la següent:

El jurat musical està composat per: 

- Kike Bela i Gerard Fornés, director artístic i director tècnic de la FiM_Fira de Música al 
Carrer de Vila-seca.

- Xavier Riembau, del segell musical independent BANKROBBER.

- Quimantú Segura, director del Espai musical La Bàscula.

El jurat escènic està composat per:
 
- Leandro Mendoza, coordinador artístic de 'La Central del Circ' i membre de la 
companyia Cíclicus.

- J. Carlos Regidor, director del FAC i membre del colectiu ‘El Generador’.

- Alba Florejachs, actriu que ha treballat a l’espectacle “L’any que vé serà millor” i 
actualment esta treballant al programa Polònia.

El jurat visual-plàstic està composat per components de l’organització de Besmina.


