SUPORT A LA CREACIÓ

U

8

R

Segona convocatòria de

Dirigida a creadores i

Jurat integrat per les di-

suport a una nova creació

creadors i companyies

reccions artístiques de

en arts de carrer.

professionals amb domi-

l’Associació.
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cili fiscal a Catalunya.
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Es van presentar 72 project-

Es va notar un increment
de companyies amb un
extens recorregut profes-

es (36 més que la primera
edició).

sional.

€
S’ha doblat el valor del
premi atorgat a 10.000€.
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Circ Picat (Alpicat)
Desplaça’t (Barcelona)
El Garitu (Cardedeu)
Escena Poblenou (Barcelona)
Festicam (Amposta)
Festival de Llegendes de Catalunya (Sant Martí de Tous)
Festival internacional de Pallassos de Cornellà de Llobregat
“Memorial Charlie Rivel” (Cornellà de Llobregat)
Festival Circ a la Plaça (Olot)
Festival Emergent (Gironès)
Festival Esbaiola’t (Esterri d’Aneu)
Festival Internacional de Teatre i Animació al Carrer (Viladecans)
Festival Sense Portes (Aregentona)
Festus, Festival d’Arts al Carrer de Torelló (Torelló)
Figueres es Mou (Figueres)
FIMAG – Festival de Màgia
de Torroella de Montgrí (Torroella de Montgrí)
Fira de Circ al Carrer (La Bisbal d’Empordà)
Fira de Teatre de Titelles de Lleida (Lleida)
Fira Mediterrània (Manresa)
Fira Tàrrega (Tàrrega)
Fira Trapezi (Reus)
La Mostra (Igualada)
Lluèrnia (Olot)
Passatge Insòlit (Santa Coloma de Gramanet)
Primaverart - Arts Escèniques a Peu de Carrer (El Morell)
Per Amor a l’Hart (L’Hospitalet de Llobregat)
Sismògraf (Olot)
Xalaro (Platja d’Aro)
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VALORACIÓ DEL JURAT
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Qualitat artística.

Viabilitat tècnica i econòmica.

G
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Presència d’altres coproductors (tant

Potenciar l’espai de carrer. Es van valorar

públics com privats) i diversificació en el

positivament aquelles propostes que no

finançament del projecte.

només feien ús del carrer com a escenari,
sinó que a més sabien desplegar-se i dialogar en l’espai públic.

PROJECTE GUANYADOR
SECRETS

El jurat va valorar:

(COMPANYIA TOMBS CREATIUS)

• La qualitat artística i el recorregut de la
companyia, així com també l’alt nivell de
l’equip creatiu del qual s’acompanya.
• La capacitat de la proposta de dialogar
amb l’espai de carrer.
• La forma com el projecte combina joc i
dramatúrgia en una instal·lació interactiva
per a tots els públics.

PROJECTE GUANYADOR
SECRETS

A més, la tria vol ser:

(COMPANYIA TOMBS CREATIUS)

• Un reconeixement cap a les instal·lacions de carrer, un format d’arts de carrer
que en molts casos ha estat menystingut.
• Una reivindicació de la rellevància de
les instal·lacions dins de la història de les
arts de carrer i com aquestes transformen
l’espai de carrer a partir de fomentar-ne
la democratització i potenciar-ne la socialització.

RESULTATS
PREMI
• 10.000 € + impostos
• Pagament per avançat per poder produir l’espectacle
ACTUACIONS
Espectacle contractat per membres de l’Associació:
g2021: 5 actuacions a Fira Tàrrega, FesticAM,
Sense Portes i Passatge Insòlit i les Jornades d’Arts de
Carrer

SECRETS

(COMPANYIA TOMBS CREATIUS)

g2022: Amb converses amb 6 fires i festivals de la
PAC
Previsió d’ingressos que reportarà a la companyia, a nivell de
contractació pels espais de la plataforma 22.000€ aprox.

RESIDÈNCIES I ASSAJOS OBERTS
RESIDÈNCIES I ASSAJOS OBERTS
Residències i assajos oberts a municipis membres de
l’Associació:
Argentona Tàrrega i Xalaro
Valoració econòmica de l’ajut a través de residències i
preestrenes: 5.000€

SECRETS

(COMPANYIA TOMBS CREATIUS)

COMISSIÓ DE SEGUIMENT
A més, en aquesta edició s’ha creat una comissió que
ha acompanyat la companyia durant el procés creatiu.

RESIDÈNCIES I ASSAJOS OBERTS

RECORREGUT INTERNACIONAL
A més, l’espectacle gaudeix de projecció internacional i
està en contacte amb festivals de Noruega, Dinamarca,
Suècia, Hungria i el Regne Unit.

SECRETS

(COMPANYIA TOMBS CREATIUS)

SUPORT A LA CREACIÓ 2022
Entre juliol i octubre de 2022

Moltes gràcies!

