Menorca en Dansa 2022
Mostra de companyies professionals
Bases de la convocatòria
● Hi podrà participar qualsevol projecte en el camp de les arts escèniques
i concretament la dansa, que impliquin el moviment i el cos amb una
mirada contemporània.
● Aquesta convocatòria està adreçada només a propostes creades per a
ser representades en espais no convencionals, urbans o al carrer.
● Les propostes presentades poden ser d’1 o 2 intèrprets.
● No s'acceptaran propostes programades a l’edició del 2020 i 2021.
● Les propostes han de tenir una durada d’entre 15-25 minuts.
● L’espai estarà dotat d’il·luminació bàsica per a ser compartida per
diverses companyies.
● Es realitzarà un programa doble o triple els dies del festival segons les
propostes seleccionades.
● Les companyies hauran d’estar disponibles els dies 9,10 i 11 d’agost del
2022.
● La programació estarà integrada com a mínim en un 40% per propostes
d’artistes de Balears.
● Es valorarà la qualitat tècnica i artística, l’originalitat, la singularitat i
altres aspectes innovadors de la proposta així com la disponibilitat
d’adaptació a diversos espais de carrer.
● La participació en aquesta convocatòria implica la comprensió i
acceptació d’aquestes bases.
Període de presentació de propostes:
● El termini de presentació de les sol·licituds és des del dia de publicació
d’aquestes bases i fins el 31 de març del 2022 a les 23:59.
Condicions per als artistes seleccionats:
● Les companyies que participin en el festival rebran una compensació
econòmica en concepte de catxet en funció del nombre de participants
en l’espectacle (personal artístic). Pels artistes que s'han de desplaçar,
es preveu una borsa de viatge, allotjament cobert i dietes pel dia de
l’actuació.
● Les companyies seleccionades autoritzen a Menorca en Dansa a fer
fotografies i enregistrar les representacions.
● Els caixets pactats amb la companyia seran pagats mitjançant factura.
Documentació a presentar:
● Les companyies interessades han d’omplir el formulari que trobaran a
www.menorcaendansa.com.
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Procés de selecció:
● Les peces seran seleccionades pels organitzadors del festival.
● Les companyies seleccionades seran notificades per correu electrònic o
per telèfon abans del 12 d’abril.
Si teniu alguna pregunta, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a
dansamenorca@gmail.com.

Amb el suport de:

Ajuntament de Sant Lluís
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