Centre Cívic Sarrià

BASES
CONVOCATÒRIA
MÍNIM
TARDOR 2020
6 de NOVEMBRE DE 2020

Suport a la creació jove
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria

MÍNIM
MÍNIM vol ser un espai perquè mostreu els projectes creatius que teniu entre mans.
Tant si són teatre, música, dansa o qualsevol altre especialitat escenificable!
És MÍNIM perquè cada peça mostrada tindrà un màxim de 5 minuts per presentar-se:
un curt, una cançó, un conte narrat..., o quatre piruetes.
MÍNIM vol ser un espai de mostra i també de recerca que reculli peces mínimes en
creació i les posi davant d’un públic, a més de ser un suport per a la seva realització.
Al final de cada MÍNIM es comunicarà la proposta guanyadora, constant el premi d’una
actuació remunerada al Centre Cívic de Sarrià, durant la temporada de primavera-estiu
2021.

Centre Cívic Sarrià
BASES DE PARTICIPACIÓ
I. Participació
La participació és oberta a persones o grups de persones que tinguin
un projecte creatiu en curs. Edats: 18-29 anys
II. Condicions
• El projecte creatiu presentat ha de ser inèdit.
• Cal presentar una memòria del projecte i mostrar, en directe i de
manera breu, en cinc minuts, la proposta en la MOSTRA MÍNIM.
III. Guanyador, guanyadora, guanyadors, guanyadores
• Cada Mínim tindrà un guanyador i es revelarà al final de la trobada.
• El jurat estarà format per tots els participants d’aquella jornada.
• El premi constarà d’una actuació remunerada al Centre Cívic de
Sarrià durant la temporada de Primavera-Estiu de 2021.
IV. Presentació
Les persones interessades en participar en la convocatòria MÍNIM
TARDOR 2020 es podrán inscriure on-line o descarregar-se la fitxa
d’inscripció al web: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria
V. Calendari
La propera Mostra Mínim tindrà lloc el divendres 6 de novembre de
2020 a les 19.30 h. La Mostra és amb entrada lliure, així que poden
venir convidats/des, familiars i públic en general.
Aquesta convocatòria és oberta durant els mesos d’octubre i la
primera setmana de novembre.
Per a qualsevol dubte podeu escriure a joves.sarria@qsl.cat, o bé
trucar al 932562720
VI. Selecció
La comissió de selecció de participants estarà formada per: David
Motoso, director del Centre Cívic, Ivette Roche, Rosa Gil i Pau Aguilar,
dinamitzadors del Centre Cívic Sarrià.
El C.C. Sarrià comunicarà el resultat de la sel·lecció a tots els
sol·licitants.
VII. Acceptació de les bases i de la resolució de la comissió i del jurat

La participació en aquesta comporta l’acceptació d’aquestes bases i
de la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a
conseqüència de factors aliens al C.C. Sarrià es puguin ocasionar
posteriorment.

