
El Centre Cívic El Sortidor obre a una convocatòria de suport a les arts escèniques, Balandra. 
Oferim cessions d’espai en format de residències artístiques i la presentació de l’espectacle 
dins de la programació cultural del Centre Cívic. 

Poden optar a Balandra totes les persones, companyies, entitats o col·lectius que ens presentin 
un projecte de qualsevol disciplina artística on consti la informació següent: 

 

 Nom, adreça electrònica, telèfon de contacte 

 Companyia 

 Títol 

 Disciplina 

 Temàtica 

 Descripció del projecte 

 Requeriments tècnics 

 Previsió del treball (període i horaris d’assaig) 

 Currículum de la Companyia i de les persones integrants 

 Material gràfic i/o audiovisual de l’artista, grup o companyia 

Criteris de selecció: 

La selecció dels projectes de Balandra tindrà en compte els criteris següents: 

 Projectes de nova creació  

 Projectes amb una previsió de treball compatibles amb la programació habitual del 
centre. 

 Projectes amb requeriments tècnics compatibles amb el material que disposa el centre.  

 Projectes adreçats a la infància,  

 Projectes relacionats amb polítiques de gènere, tenint en compte: 
o Autoria 
o Transformació social 
o Visualització d’arts femenines 
o Companyia 
o Públic a qui va destinat el projecte. 

 
Hi ha diferents vies per entregar el projecte: 

 Per correu electrònic: ccelsortidor@bcn.cat incloent “BALANDRA” al tema. 

 Per correu postal: enviant una carta a la Direcció del Centre Cívic El Sortidor, plaça 
Sortidor, 12- 08004 Barcelona. 

 Presencialment de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h al Centre Cívic El 
Sortidor. 

Més informació: 

 Truqueu al Centre Cívic al 934 434 311, dimarts i dijous, de 18 a 20 h, i demaneu per 
direcció. 

 Envieu un correu electrònic a: ccelsortidor@bcn.cat incloent “BALANDRA” a 
l’assumpte. 

 Presentació de projectes: fins el 29 d’octubre. 

L’organització valorarà la proposta a partir de la documentació presentada i comunicarà per 
telèfon o correu electrònic la decisió presa tenint en compte la idoneïtat del projecte.    

El fet de participar suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat en la decisió de la 
Direcció. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per l’organització.  

 


