
BASES 19

1.  El II Festival  d’Arts escèniques se celebrarà  a  l’auditori de Sant Marti (Plaça Angeleta   
 Ferrer nº2) entre les 9,30h i les 23h del dia 18 i les 10h i 14h del dia 19 de maig del 2019.

2.  Els grups que estiguin interessats a participar-hi han d’omplir el formulari d’inscripció que   
 es troba en aquesta web http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/p/29445 i enviar-lo a   
 l’adreça electrònica:  districtart2019@gmail.com.

3.  El termini de presentació de propostes s’acaba el 31 de març de 2019 i és improrrogable.

4. La primera setmana del mes d'abril, la comissió organitzadora del festival donarà a   
 conèixer els grups que hagin estat seleccionats.

5.  En tractar-se d’un festival juvenil amb caràcter social, es valoraran aquelles  companyies   
 joves amb participants menors de 18 anys que  siguin residents al districte de Sant Martí,   
 tractin temàtiques socials i/o  apostin per creacions pròpies i col·lectives. 

6.  Podran participar en el festival  diverses  propostes  d’arts escèniques  com:  teatre,   
 teatre-dansa,  teatre gestual, clown o circ. Qualsevol altre proposta serà valorada per   
 l’organització del festival.

7.  Les obres no poden sobrepassar la durada de 45 min. 

8.  La comissió artística seleccionarà un màxim de 5 grups entre totes les sol·licituds rebudes.

9.  És obligatori que les persones participants assisteixin  a totes les obres del festival i    
 participin en les activitats proposades.

10.  Les despeses de manutenció de les persones integrants del grup van a càrrec de l’organització. 

11.   Cada participant rebrà un diploma de participació al finalitzar el certamen.

12.  Les despeses de viatges i trasllats aniran a càrrec de la companyia.

13.  DistrictArt és un festival cooperatiu, democràtic i no competitiu.  Un espai d’intercanvi   
 d’idees i reflexions, de coneixement d’altres realitats i de transformació social a través de   
 les arts escèniques. Les persones participants es comprometen a promoure els valors de   
 solidaritat,  tolerància, igualtat de gènere i oportunitats,  respecte a la diversitat, la   
 llibertat  i  la no violència. 

14.  Les  entitats hauran de cedir  els drets d’imatge de les persones participants per poder   
 gravar les obres sense ànim de lucre. L’organització es compromet a retornar el material   
 audiovisual produït a les mateixes.

15.  Qualsevol circumstància que pugui sorgir i que no estigui prevista en aquestes bases, serà   
 resolta per la comissió organitzadora.

16.  La participació en el Festival DistrictArt implica l’acceptació d’aquestes bases.


