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LA NIT DEL CIRC VALENCIÀ
L’objectiu de LA NIT DEL CIRC VALENCIÀ és promocionar el circ i alhora dignificar i contribuir a la
professionalització del sector i dels artistes
arti
i companyies del circ valencià.
à. També es pretén
p
donar
visibilitat als
ls espectacles de qualitat
qualit creats i produïts al País Valencià,, cohesionar el sector,
se
mostrar
l’enorme
norme potencial del circ, i que serveixi de punt de trobada de tot el sector del circ.
Per primera vegada es programa una gran Nit de Circ a la ciutat de València que reuneix al sector
professional, als mitjans de comunicació, a personalitats públiques i institucionals i al públic
general per compartir i gaudir d’espectacles de circ i de la proximitat i unió de tot el sector del circ.
La NIT DEL CIRC VALENCIÀ es realitzarà
re
durant la vesprada i nit del dissabte 18 de novembre de
2017 al TEATRE PRINCIPAL de la ciutat de València,
València, organitzada per l’ASSOCIACIÓ DE
PROFESSIONALS DEL CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA i amb el suport de l’INSTITUT VALENCIÀ
DE LA CULTURA - GENERALITAT
ALITAT VALENCIANA.
La NIT consta de les següents parts:
1. Espectacle de carrer a realitzar en plaça de l’Ajuntament o plaça del Patriarca
2. Gala d’espectacles de circ al Teatre Principal de València
3. Encontre professionals i amics del circ, espai lúdic (lloc per
per determinar)

BASES DE PARTICIPACIÓ
Requisits generals
1. La convocatòria per a la NIT DEL CIRC VALENCIÀ està oberta a qualsevol producció
p
i acció de circ
que es puga presenciar al País Valencià durant aquest darrer any, espectacles produïts
p
o
coproduïts al País Valencià.
2. També poden presentar-se
se totes les iniciatives per la projecció del circ al País Valencià,
Valenc projectes
que ajuden i fomenten el circ valencià.
3. Es poden presentar dues propostes de circ: espectacle de carrer i espectacle de sala (números de
curta duració)
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Candidatures
Per aquest any 2017 les candidatures es poden presentar fins el dia 3 de juliol de 2017.
2017 Només cal enviar
un correu electrònic a info@apccv.org indicant en l’assumpte: Participació Nit del Circ valencià 2017,
2017
juntament amb tota la informació que es detalla a continuació.
Sol·licitud i presentació
1.

2.

Documentació a presentar
a. Nom i dades de la companyia o professional
b. Breu currículum dels artistes o de la companyia
c. Fotos i informació per a la publicitat i difusió de la NIT DEL CIRC VALENCIÀ
Presentació de l’espectacle a programar
a. Nom de l’espectacle
espectacle
b. Número de circ o iniciativa per la projecció de circ
c. Fitxa artística de la producció o la iniciativa
d. Fitxa tècnica de l’espectacle, clarament explicada
e. Vídeo
ídeo de l’espectacle

Condicions

Els números rebran un catxet i hauran de ser justificats amb factura que s’emetrà directament a:

APCCV
C/Lepanto 40-16.
40
46008 València
CIF: G-98327448
Exentss IVA per la Llei General del Iva, Article A 20, Uno. 14º

Tots els professionals que participen de la NIT hauran d’estar donats d’alta en la SS i presentar la
documentació justificativa d’alta abans de l’actuació.

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Contacte: Gerència Apccv, Maria Ferrer

