BASES ARTDEPAS 2014

1- Objecte de la normativa
L'objecte d'aquest document és exposar la normativa que cal seguir per participar
el projecte ArtdePas! que s'organitza des de l’Àrea de Cultura i Ciutadania
l'Ajuntament de Vic. Les següents bases defineixen els procediments que s'han
seguir per què les persones interessades puguin presentar la seva sol·licitud
participació en els espais ArtdePas!
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2 - Definició del projecte
L'Ajuntament de Vic distribuirà tres escenaris per diferents espais de la ciutat per tal
de que artistes emergents tinguin l'oportunitat de presentar els seus espectacles,
accions o propostes artístiques, públicament, a tota la ciutadania. Aquests escenaris
començaran a funcionar del 7 de juny fins el 31 d’agost, fent una pausa durant la Festa
Major de Vic. Els escenaris i els horaris d'actuació seran els següents:
-

Plaça Santa Cecília: divendres vespre
Entarimat de la Rambla del Passeig: dissabte a la tarda
Plaça del Carbó: diumenge a la tarda

L'Ajuntament es reserva la potestat de canviar-los en cas de que sigui necessari.
3- Participació
La participació en aquest projecte està oberta a tota aquella persona, grup o col·lectiu
vinculat a qualsevol disciplina artística i que tingui ganes de presentar-la públicament
en un d'aquests espais. Per part de l'Ajuntament de Vic se li facilitarà l'espai i la
infraestructura necessària (escenari, punt de llum, equip de so i, si es fa ús de material
fungible, s'acordarà prèviament amb els responsables el què l’Ajuntament aportarà).
Remuneració econòmica: 100€ solista; 200€ companyia o grup.
Per accedir a la convocatòria és imprescindible presentar el formulari que trobareu a la
pàgina web http://artdepas.vicentitats.cat, degudament complimentat i alguna mostra
visual (fotografia, vídeo...) o alguna gravació de l'acció que es vulgui presentar. Els
espectacles han de ser de caire artístic o cultural de tot tipus: obres de teatre,
performances, concerts de música, actuacions d’arts plàstiques, monòlegs, màgia,
conta contes, espectacles infantils, titelles... o qualsevol altra disciplina d’arts
escèniques.
4- Període d'inscripció
-

Del 3 de març al 20 d’abril de 2014

El formulari es pot entregar directament a l’Àrea de Cultura i Ciutadania (Casa
Serratosa, c. Bisbe Torres i Bages,6), al Vicjove (c. Morgades, 15) o per correu
electrònic a l'adreça següent: artdepas@vic.cat
5- Avaluació projectes

L'equip tècnic de l’Àrea de Cultura i Ciutadania i la de la Regidoria de Joventut
s'ocuparan de valorar les diferents propostes i escollir les que es duran a terme en
aquesta edició. En cas de què la sol·licitud sigui acceptada se li comunicarà
personalment. No es descarta la possibilitat de fer entrevistes prèvies a la resolució de
la convocatòria.
Totes les persones, grups o col·lectius inscrits passaran a formar part de la Borsa
d'Artistes de Vic.

