CONVOCATÒRIA

Cerquem 5 coreògrafs i/o coreògrafes per al projecte “Balla’m un
llibre”
BASES
CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE:
El projecte 'Balla'm un llibre' vol acostar la dansa a la ciutadania en una programació especial
creada al voltant de Sant Jordi i el Dia Internacional de la Dansa, i oberta a tot el públic. Parteix
del material literari per buscar la base per apropar el llenguatge coreogràfic a tots els usuaris
de les biblioteques participants.
Enguany l'APdC i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya organitzaran el proper 22
d'abril de 2017 una nova acció a les Biblioteques de diferents ciutats de Catalunya.
Les biblioteques i els llibres escollits per al projecte són:
Biblioteca Comarcal de Blanes – Lolita de V. Navokov.
Biblioteca Central Xavier Amorós (Reus) – La força del vent de Marta Magrinyà.
Biblioteca Pública Maria Barbal (Tremp) – Pedra de tartera de Maria Barbal.
Biblioteca de Martorell – Boig per tu de Jordi Folk.
Biblioteca Marcel·lí Domingo (Tortosa) – La cuca fera (llibre infantil) de Xell Aixarch.
PERFIL DELS COREÒGRAFS I COREÒGRAFES
1. Disponibilitat per treballar de març a abril de 2017.
2. Es valorarà l'experiència professional com a coreògraf/a i la seva vinculació amb el territori on es
desenvolupi l'acció.
3. Experiència en treballar per a públic heterogenis (edats, estils, diferents vinculacions amb la
dansa...).
DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES
Els coreògrafs/coreògrafes hauran de dur a terme les següents tasques:
-Crear i desenvolupar la proposta artística i coreogràfica, prenent com a base, una obra literària de
les mencionades. Durada aproximada que ha de tenir la proposta: 15 minuts. Només s’acceptarà
una proposta per creador/a.
-L'acció ha d'estar adaptada a l'espai i a la fitxa tècnica que disposa la Biblioteca.
Biblioteca Comarcal de Blanes – http://www.bibgirona.cat/biblioteca/blanes
Biblioteca Central Xavier Amorós (Reus) - http://biblioteques.reus.cat/
Biblioteca Pública Maria Barbal (Tremp) - http://www.tremp.cat/biblioteca
Biblioteca de Martorell – http://bibliotecavirtual.diba.cat/martorell-biblioteca
Biblioteca Marcel·lí Domingo, de Tortosa – http://www.biblioteca.tortosa.cat/
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-Conèixer l'espai i coordinar-se amb el Servei de Biblioteques.
-Realitzar una trobada amb els clubs de lectura de la biblioteca escollida durant els mesos de març i
abril, per tal d'explicar el procés creatiu.
-Presentar la proposta el 22 d'abril de 2017 a l'espai escollit i l'hora pactada prèviament.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATS I CANDIDATES
Els candidats i candidates han de presentar:
1. El currículum professional.
2. Breu explicació del projecte a realitzar (màxim un foli), indicant la biblioteca/ llibre escollit i la
relació de la proposta coreogràfica amb la lectura.
Com presentar-ho:
Per e-mail a projectes@dansacat.org fins al 9 de gener de 2017.
El fet de participar a la present convocatòria significa l'acceptació d'aquestes bases.
Criteris de selecció:
Per tal de dur a terme la selecció es tindrà en compte:
1. Experiència coreogràfica.
2. Projecte presentat.
3. Coneixement i vinculació amb el territori on es desenvolupa l'acció.
4. Experiència en treballar amb grups heterogenis (edats, estils, nivells...).
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
La Comissió de Selecció estarà formada per (un/a representant de cada una de les següents
institucions/equipaments):
-Mercat de les Flors
-Sant Andreu Teatre
-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
La comissió estarà presidida per un/a representant de l'APdC (sense vot).
La resolució de la convocatòria es farà pública (a dansacat.org) la setmana del 16 de gener.
REMUNERACIÓ
Les tasques de creació coreogràfica i les despeses que se'n deriven (ballarins, transport, necessitats
tècniques específiques) comptaran amb una remuneració de 1.250€ (base imposable) mitjançant la
presentació d'una factura a l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de
Catalunya.
CALENDARI
Presentació de propostes: fins al 9 de gener.
Resolució de la convocatòria (publicació a dansacat.org): la setmana del 16 de gener.
Una trobada amb els Clubs de Lectura de la ciutat escollida (març/abril, segons data a concretar amb
la biblioteca).
Actuació a la biblioteca: 22 d'abril (horari a determinar).
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