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OBJECTIUS

L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a la creació i 
producció de projectes escènics i esdevenir una plataforma per 
accedir a circuits del sector professional (festivals, sales...).

PARTICIPANTS

Podran participar-hi companyies i artistes que treballin en 
l’àmbit de les arts escèniques. Cada persona o col·lectiu podrà 
presentar més d’un projecte.

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES

S’admetran projectes de qualsevol de les disciplines artístiques 
que engloben les arts escèniques: teatre i totes les seves vari-
ants, dansa, mim, clown, multidisciplinar, etc. 
La selecció es farà amb criteris de qualitat tècnica, segons la 
documentació presentada, viabilitat i adequació a la línia de 
treball del centre. 
Els projectes hauran de ser produïts per ésser exhibits al teatre 
o sales del centre. Caldrà doncs tenir en compte les caracterís-
tiques dels espais.

PRESENTACIÓ DELS PROJECTES

Les propostes hauran d’incloure la següent documentació:
 – Fitxa de la convocatòria degudament emplenada. 
 – Conceptualització del projecte i descripció tècnica 
 – Pla de desenvolupament. 
 – Material gràfic i/o audiovisual representatiu del projecte que 

es desenvoluparà. 
 – Pressupost aproximatiu. 
 – Currículum de l’artista o companyia. 
 – Material audiovisual de treballs realitzats anteriorment per 

l’artista o companyia. Sense música de fons per tal de no 
desvirtuar la interpretació dels artistes 

 – Qualsevol altra documentació que es consideri adient i que 
ajudi a la comprensió del projecte.

Els projectes s’hauran de presentar personalment al centre  
o per correu electrònic (programacio@cotxeresborrell.net)  
de l’1 al 28 de febrer del 2017. 

SELECCIÓ

Un jurat, format per professionals relacionats amb les arts escè-
niques i la gestió cultural, escollirà les propostes guanyadores. 
La resolució de la convocatòria es farà pública el 15 d’abril del 
2017 i es podrà consultar al web del centre.
L’organització podrà convocar als participants a una entrevista 
prèvia a la selecció amb la finalitat d’obtenir informació més 
detallada dels projectes. 

PREMIS

La proposta guanyadora rebrà la quantitat de 1.200 €, la finalis-
ta 800 € i el premi del jurat 500 € per destinar al desenvolupa-
ment i producció del projecte. Aquest import estarà subjecte a 
les retencions fiscals corresponents. 
L’organització assignarà una persona responsable del segui-
ment del desenvolupament i producció dels projectes escènics
L’exhibició del projectes premiats tindrà lloc en la temporada 
teatral de Cotxeres a Escena 2017-2018, d’acord amb les 
condicions habituals de la programació estable del centre. 
L’organització es reserva el dret de seleccionar més d’un pro-
jecte, així com de considerar el premi desert.

RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ 

Els projectes no seleccionats seran retornats fins el 15 de maig 
de 2017. Passada aquesta data el centre no es fa responsable 
del material dipositat. 
La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement 
i la plena acceptació de les seves bases i condicions. L’orga-
nització resoldrà unilateralment qualsevol circumstància no 
prevista en aquestes bases.
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