CONVOCATÒRIA OBERTA 3a EDICIÓ MICRO-ESCÈNIC
ESCÈNIC
BAC DE RODA PER A COMPANYIES DEL POBLENOU
~ DISSABTE 5 I DIUMENGE 6 MAIG 2018 ~
Benvolguda companyia,
La 3a edició del Festival Micro-escènic
escènic Bac de Roda obre convocatòria per incloure al certamen una
companyia del Poblenou.. Si estàs interessat, llegeix atentament les següents bases:
1. Cal demostrar vinculació al barri del Poblenou
2. Dies del festival: 5 i 6 de maig 2018.
3. Temps de la peça: entre 15 i 20 minuts.
4. Número de passis: 5 dissabte i 4 diumenge en horari de tarda-vespre
tarda
(18
(18-22h
aprox), amb
possibilitat d’ampliar passis (en diumenge) segons demanda i consens de la companyia.
companyia
5. Preu de les entrades: 3€/obra.
€/obra.
6. Taquillatge: 80% per a la companyia, 20% per al Festival.
7. Assistents per passi: 15 persones amb possibilitat d’augmentar segons demanda
8. Lloc: Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou,
Roda
Camí Antic de València 96-116.
116. Les obres estaran
distribuïdes per diferents espais del casal. Aquests espais es distribuiran d’acord amb les
necessitats de la companyia i amb l’assessorament de la directora artística del festival.
9. Qualsevol necessitat tècnica o materials per a l’obra corre a càrrec de la companyia.
Evidentment, podreu fer ús de la infraestructura i equipament
equipament tècnic que ja té el centre.
10. Des del festival es farà tota la difusió possible per a què sigui un èxit, demanem màxima
col·laboració a les companyies.
En cas que estigueu interessats::
Enviar projecte (guió, història de la companyia, CV dels participants) amb assumpte CONVOCATÒRIA
MICROESCÈNIC 2018 – COMPANYIA POBLENOU
POBLENO a les següents adreces :
info@cdbacderodap9.org Manel Pascual (coordinador del Centre) i Mònica Gómez (comunicació)
sophielullaby@gmail.com Helena Escuté (directora artística del festival)
DATA LÍMIT: 25 de març de 2018
DATA RESOLUCIÓ: 12 d’abril de 2018 (comunicació via correu electrònic)
electr
El Micro-escènic
escènic Bac de Roda és un certamen que pretén fomentar el teatre i la cultura en un
equipament públic al barri del Poblenou, el Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou.
Roda Poblenou. Com
C
en l’any
precedent, i amb l’objectiu de fer l’esdeveniment atractiu per públic i compayies, mantenim el format
en número de passis i amenitzem la vetllada amb servei de bar i Dj. Una veritable festa per la cultura!

Us agraïm a l’avançada la vostra participació!
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