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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 202
2022
L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DEL CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA celebrarà LA
VI NIT DEL CIRC VALENCIÀ, el 26 de novembre de 2022 en la ciutat d’Alacant
d’Alacant, amb el
suport del Institut Valencià de la Cultura, Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, i l’Ajuntament d’Alacant.
Obrim convocatòria a sòcies i socis per participar d’aquesta gran celebració,
ESPECTACLE DE CARRER que es realitzarà a la plaça Navarro Rodrigo d’Alacant, i els
professionals que
ue composaran LA GALA dins el Teatre Arniches d’Alacant.
La convocatòria està oberta des del 28 de març fins al 15 d’abril.
d’abril No acceptarem
propostes que ens arriben fora del termini.

DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE LA GALA
Persona encarregada de realitzar la direcció de la Gala, de la selecció dels i les artistes
que hi participaran, segons el seu propi criteri artístic.
Es valorarà:
✔ Currículum i experiència en direcció
✔ Trajectòria artística en la direcció
✔ Coneixements sobre el circ valencià
✔ Professionalitat en el sector
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ESPECTACLE DE CARRER
Convocatòria dirigida a companyies de circ valencià associades a l’Apccv.
Espectacle de circ de mitjà o gran format, amb una duració de 40 a 60 minuts. Públic
familiar
Es valorarà no haver participat en les anteriors Nits de Circ.

NÚMEROS CIRCENSES PER A LA GALA
Convocatòria dirigida a: sòcies i socis Apccv, artistes circenses valencians o residents al
territori valencià.
Números curts de diferents tècniques circenses entramats en una Gala de Circ.
Números adaptats a les característiques físiques i tècniques de l’espai escènic dins el
Teatre Arniches.
Totes les companyies, professionals circenses interessades en participar amb un número
de gala, enviaran la seua proposta artística i passaran a form
formar
ar part d’un directori des del
qual la Direcció Artística es reservarà el dret de seleccionar els números que trobe més
afins. La selecció és decisió exclusiva de la Direcció Artística, la qual no ha de perquè
escollir únicament entre les propostes enviade
enviadess però sí donarà prioritat a aquestes.

ALTRES PROFESSIONALS
Sòcies i socis de Apccv professionals tècnics so i il·luminació, rig
riggers,
ers, lloguer de material
tècnic i d’espectacles...
Si esteu interessades en aportar o participar, escriviu un correu electrònic a
info@apccv.org amb la documentació tècnica.
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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ,
SELECCIÓ I RESOLUCIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA 2022
CRITERIS DE VALORACIÓ EN LA SELECCIÓ D’ARTISTES
✔
✔
✔
✔

Ser sòcia o soci de l’APCCV
Experiència i qualitat artística circense
Trajectòria en el sector de les arts escèniques
No haver participat en l’anterior Nit de Circ valencià o amb la mateixa proposta
artística en edicions anteriors

CONDICIONS ECONÒMIQUES I PROFESSIONALS
✔ Tots i totes les artistes hauran d’estar donats d’alta com a professionals del sector i

presentar la documentació justificativa abans de l’actuació
✔ Tots i totes les artistes rebran un catxet i hauran de ser justificats amb factura a

l’Apccv o mitjançant contracte laboral pactat amb l’associació
✔ Els espectacles de carrer pactaran el catxet i les condicions d’actuació

prèviament amb l’Apccv
✔ Tots i totes les artistes signaran un contracte de prestació de serveis

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Tota la documentació s’enviarà mitjançant els FORMULARIS que trobareu a la web
www.apccv.org
CONVOCATÒRIA DIRECCIÓ ARTÍSTICA
ARTÍSTICA: https://form.jotform.com/220693196701356
CONVOCATÒRIA ESPECTACLES DE CARRER
CARRER: https://form.jotform.com/220692754414356
CONVOCATÒRIA
ONVOCATÒRIA NÚMEROS CIRCENSES PER A LA GALA DE CIRC
CIRC:
https://form.jotform.com/220692410146347
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RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
El 15 d’abril es tancarà la convocatòria.
1. Una vegada rebudes les propostes, es crearà la COMISSIÓ AVALUACIÓ de totes les
respostes rebudes i acceptades. Aquesta, mitjançant els criteris establerts per
l’associació, seleccionarà la DIRECCIÓ ARTÍSTICA i l’espectacle de carrer de LA VI
NIT DEL CIRC VALENCIÀ.
2. Apccv comunicarà la DIRECCIÓ ARTÍSTICA.
3. Apccv comunicarà mitjançant co
correu
rreu electrònic a la companyia seleccionada i a
les NO seleccionades.
4. S’estableix un procés de màxim tres mesos, per tal que la Direcció Artística
seleccione les i els participants que formaran la GALA DE CIRC. Serà aquesta qui
comunicarà directament amb les seleccionades.
5. Apccv comunicarà, tancat aquest procés, mitjançant correu electrònic les artistes
NO seleccionades.
6. A partir d’aquest moment, s’iniciarà la PUBLICITAT de LA VI NIT DEL CIRC VALENCIÀ
mitjançant els canals de comunicació i difusió de l’ass
l’associació
ociació i tal com estiga
programada.

Si teniu qualsevol dubte , po
podeu
deu contactar amb Apccv abans d’omplir els formularis o
enviar-nos la documentació.
info@apccv.org o al 634570522

Fem gran el circ valencià!!!

apccv

