Convocatòria especial
PREMI DE CIRC BESMINA 2016
en col·laboració amb LA CENTRAL DEL CIRC
(Data límit d’admissió de projectes: 16 de març de 2016)
El Besmina - Mostra d’arts escèniques al carrer celebra el proper 10 de juny la seva
10a edició en diferents espais i escenaris del barri de Besòs-Maresme de Barcelona.
En aquesta ocasió, a més a més de la convocatòria general d’arts escèniques
Besmina Escènic (dirigida a artistes de dansa, teatre, circ i performance de menys de
30 anys), s’obre una convocatòria especial per artistes de circ emergents menors
de 30 anys. La companyia seleccionada realitzarà una residència de creació artística
a la Central del Circ (2 setmanes), abans de presentar el seu treball el dia 10 de juny
del 2016 a la Plaça Xavier Nogués en el marc del Festival.

El projecte premiat es beneficiarà de:



La cessió d’una sala a La Central del Circ durant 2 setmanes, del 30 de
maig al 10 de juny 2016, sempre i quan la fitxa tècnica de la companyia
sigui compatible amb els espais de La Central. Aquesta residència es
concretarà a través d’un conveni entre La Central del Circ i la companyia.



Un acompanyament i seguiment de part de La Central del Circ en el
desenvolupament del projecte, tant a nivell artístic com per qüestions de
producció i distribució. Aquest acompanyament es pactarà en funció de les
característiques del projecte i de les necessitats de la companyia;

Al final de la residència, la companyia seleccionada presentarà el seu treball al
carrer el dia 10 de juny en el marc del Festival. L’espai d’actuació serà la Plaça
Xavier Nogués. L’organització del Festival aportarà l’equip de so i tècnic, tot i que no
es poden assegurar recursos i/o estructures especialitzades (caldrà valorar els
recursos en la fase de negociació). L’associació de comerciants Xavier Nogués
col·laborarà amb el projecte, aportant dietes pels artistes.
S’establirà un conveni entre el projecte seleccionat, el Festival Besmina i la Central del
Circ.

PERFIL DE PROJECTES I SELECCIÓ
 Aquesta convocatòria està dirigida a artistes o companyies emergents de fins a
30 anys1 que volen treballar un projecte de circ a l’espai públic i provar-ho
davant d’un públic majoritàriament familiar;
 El projecte presentat al festival haurà de tenir una durada d’entre 15 i 30 minuts.
 La selecció anirà a càrrec de membres del Festival Besmina i de l’equip de La
Central del Circ, d’acord amb criteris de qualitat, originalitat i adequació al festival i
als recursos.
 L’organització es reserva el dret de declarar desert el premi i resoldre qualsevol
situació no prevista de la manera que consideri més adient.
 La proposta seleccionada assistirà a una reunió amb l’organització del Festival
Besmina per valorar conjuntament les necessitats de cara a la seva actuació.

PRESENTACIÓ DE PROJECTES
El dossier de la candidatura haurà de contenir els següents elements:
 El formulari de candidatura ‘Besmina - La Central del Circ’ omplert (es pot
descarregar AQUÍ);
 Qualsevol element complementari que pugui facilitar la selecció, com
material audiovisual (5-15min) i fotografies2. També podeu enviar un vídeo o un
link de treballs anteriors. Si aquest és el vostre primer projecte de creació, envieu
qualsevol element visual sobre el vostre treball;
 Una fitxa tècnica adaptada a les característiques de l’espai.
El material de les propostes s’ha d’enviar per correu electrònic a
besminafestival@gmail.com abans del 16 de març 2016. La participació a la
convocatòria implica l’acceptació de les condicions mencionades en aquest document.

1

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 de 35 anys
2
L’organització del festival es reserva el dret d’utilitzar el material rebut per fer difusió de
Besmina (mitjans de comunicació, cartells, web...)

