CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES ESCÈNIQUES
EN VI-U, TAST D'ARTS ESCÈNIQUES · SÓLLER
VII edició - 2022

1. CONVOCATÒRIA
Arrel'ART obre la convocatòria per a la selecció de propostes escèniques per formar part de la
programació del VII cicle En Vi-u, Tast d'Arts Escèniques · Sóller, que tindrà lloc els dies 5, 6, 7, 12, 13 i 14
d'agost de 2022.
Aquest cicle d'arts escèniques aposta pel concepte de teatre en espais no convencionals, representacions
fora dels escenaris, on la proximitat del públic amb els artistes augmenta l’experiència teatral.
2. PROPOSTES
Poden presentar-se noves propostes inèdites i espectacles ja presentats públicament.
Tots els espectacles han d'adaptar-se i poder-se representar a un espai exterior proporcionat per
l'organització.
Es seleccionaran les propostes següents:
a. Peces breus / micro-teatre:
Teatre de text per a públic adult.
Durada: 15min.
b. Espectacle familiar:
Obres per a infants i famílies, titelles, conta-contes, rondalles, etc.
Durada: entre 30-60 min.
c. Dansa / teatre físic:
Dansa, circ, teatre físic, gestual, etc.
Durada: entre 40-90 min.
d. Música:
Concert de petit format, obert a grups, cantautors, joves artistes, etc.
Durada: entre 60-90 min.
e. Altres espectacles:
Obres teatrals, performance, nous llenguatges, espectacles de carrer, música, etc.
Durada: entre 40-90 min.
f. Arts plàstiques:
Mostra/exposició de pintura, escultura, fotografia, etc.
Durada: del 5 al 21 d'agost (prolongable).
3. CONDICIONS
Les propostes presentades han de complir les condicions següents:
• La temàtica de les propostes és totalment lliure, es pot tractar qualsevol tema sempre i quan es
faci de forma respectuosa.
• Els espectacles de text han de ser en català.
• Totes les propostes s'han d'adaptar al temps i l'espai exterior indicats.
• Les propostes han d’estar pensades per a públic adult, excepte la categoria “espectacle familiar”.
• L'organització proporcionarà il·luminació general als espais. Cada companyia/artista s'encarregarà
d'aportar el material tècnic, il·luminació i/o escenografia que necessiti el seu espectacle.
• Els tècnics de so/il·luminació necessaris per l'espectacle aniran a càrrec de l'artista/companyia.
• Els espectacles s'han d'adaptar i complir amb la normativa sanitària marcada per les autoritats.
• La mostra/exposició d'arts plàstiques i visuals es durà a terme a un espai interior, amb entrada
gratuïta o donatiu a favor de l'artista. Els horaris d'obertura els gestionarà l'organització.

4. SELECCIÓ
Les propostes seran valorades per l’equip organitzatiu del cicle. Es seleccionaran les propostes que
destaquin per la seva qualitat artística, l’originalitat temàtica, la posada en escena i la capacitat
d’adaptació als formats i espais. També es tindrà en compte el currículum i experiències dels artistes i la
companyia.
5. TAQUILLATGE
La retribució de les companyies anirà en funció del taquillatge generat per l'espectacle. El percentatge de
taquilla serà el 85% per la companyia i el 15% per cobrir les despeses del festival.
6. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Els artistes/companyies interessades han d'enviar la proposta i dossier de l'espectacle, juntament amb
l'Annex 1, a l'adreça electrònica: enviuteatre@gmail.com
El dossier ha d'incloure: nom de l'espectacle, companyia, artistes, direcció, sinopsi, imatges,
registraments de la proposta i requeriments tècnics.
El termini d’enviament de propostes finalitzarà dia 10 d'abril de 2022.
Annex 1 en format editable aquí: https://www.arrelartcultura.com/convocat%C3%B2ries
7. ALTRES
L’organització pot introduir les modificacions que consideri necessàries per tal que el festival, la selecció
propostes i el finançament es desenvolupi de manera correcta.
Participar en aquesta convocatòria implica que tant els autors com els directors i els actors que prendran
part a les representacions, accepten completament totes les condicions esmentades en aquestes bases.
Les inscripcions i representacions que no compleixin les condicions establertes en quedaran
automàticament excloses.
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