MERCAT D’ART JOVE DEL CARMEL
15 desembre 2018 d’ 11h a 21h
CONVOCATÒRIA OBERTA
El dia 15 de desembre es celebrarà a l’Espai Jove Boca Nord el 7é Mercat d’Art Jove del Carmel.
El Mercat d’Art Jove del Carmel, pretén ser un aparador de la creació artística jove i un fòrum per a nous
talents.

Busquem artistes que vulguin participar al Mercat d’Art: dibuix, il·lustració, fotografia,

graffiti, bijuteria, craft, vidre, ceràmica, escultura, objectes de disseny, decoració, moda,
edició musical, tot prenent com a base, propostes joves, innovadores i de producció pròpia. A
aquests artistes els oferim un espai d’exposició i venda de les seves creacions.
El Mercat tindrà lloc a la Rambla del Carmel, un dels principals i més coneguts espais del barri i del districte
Horta-Guinardó.
Durant la jornada també podreu gaudir d’actuacions musicals, tallers , i espectacles, tot creant un ambient
relaxat i agradable.

BASES DE PARTICIPACIÓ

-

El Mercat de Nadal és un mercat d’Art adreçat específicament a artistes joves que vulguin
exposar la seva obra i vendre-la. Prestarem especial atenció a les propostes d’artistes menors
de 35 anys.

-

Els artistes que vulguin participar han d’enviar un correu electrònic a: ana@bocanord.cat amb
la FITXA DE SOL·LICITUD adjunta (nom i cognoms, telèfon i un blog ,web i/o fotografies dels seus
treballs on l’organització pugui veure una mostra dels treballs que vendrà l’artista).

-

El 20 de novembre 2018 és la data límit per enviar les vostres propostes.
L’organització farà una selecció entre totes les propostes i contactarà amb els artistes per
concretar la seva participació (entre el dia 20 i 26 de novembre)

-

A cada artista participant se l’assignarà un lloc amb 2 cadires i una taula de 150x80 . Els
treballs exposats seran distribuïts pels mateixos artistes participants tenint en compte aquest
espai. Per les obres que requereixen una exposició especial (quadres , fotografies, formats i
volums mes grans de 1mt), l’organització adaptarà espais especials amb els artistes.

-

Es recomana portar estufes i altres formes d'abrigar-se del possible fred de desembre a la
rambla.

-

La inscripció és gratuïta.

-

Tots els articles a la venda han de ser de producció pròpia i original de l’artista. No s’admetran
revendes, ni articles no originals.

-

Els llocs destinats a cada participant són exclusius i no es poden cedir a participants no inscrits
al Mercat.

-

Els artistes han de ser responsables dels treballs en exposició. L’organització no es farà
responsable de possibles furts i desperfectes en les obres.

-

Els participants en el Mercat són responsables de estar al corrent de les seves obligacions
fiscals per exercir la seva activitat.

-

El preu màxim de les obres en exposició i venda no pot superar els 50€.

Mes informació:
Ana Manaia
ana@bocanord.cat

Espai Jove Boca Nord
Agudells 37-45 08032 Barcelona
telf. 0034 934299369
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