Adreçada a propostes de diferents disciplines escèniques al voltant del circ i les varietats o
el cabaret: acrobàcies, malabars, microteatre, clown, il·lusionisme, música, improvisació,
foc, mim... Inscriviu-vos també si voleu presentar l'esdeveniment!
BASES DE PARTICIPACIÓ
La convocatòria es dirigeix a professionals de qualsevol disciplina de les arts escèniques i
té per objecte la selecció dels artistes que representaran les seves propostes a l'Auditori
Sant Martí en una de les dues gales que tindran lloc els dies 3 i 4 de juliol de 2021 (en horari
de tarda o vespre, encara a determinar).
Modalitats de participació
A) Actuacions de 15 minuts o menor durada. Podeu presentar extractes i adaptacions
d’espectacles que en la seva versió completa siguin de major durada. Cadascuna de
les propostes seleccionades rebrà una compensació de 200€ per participar de la
fira.
B) Conducció de l'esdeveniment. Haureu de realitzar una proposta que contempli
intervencions breus, de durada variable segons les necessitats del programa de
l'esdeveniment, per a presentar cadascun dels espectacles seleccionats i també
obrir les gales i acomiadar-les. L’artista o artistes que presentin l'esdeveniment
rebran una compensació de 300€ per cada gala.
Inscripció
•

El termini d'inscripció finalitzarà el 30 d’abril. Per participar de la convocatòria heu
d'omplir el formulari d’inscripció habilitat al web mercateatre.com i adjuntar-ne la
documentació que hi trobareu indicada.
Selecció

•

L’equip del Centre Cívic Sant Martí escollirà fins a 8 propostes d'entre totes les
inscrites. Aquesta selecció es farà en base a criteris d'originalitat, qualitat i
creativitat, així com també d’adequació a l’espai d'actuació i de viabilitat segons els
recursos a disposició de l’organització.

•

Totes les propostes presentades passaran pel mateix procés de selecció. Un cop
finalitzat, l’organització en comunicarà el resultat per correu electrònic a totes les
companyies inscrites.

Adequació tècnica de les propostes
•

Davant la necessitat de traslladar l'activitat a l'Auditori Sant Martí (per les mesures i
restriccions que se'n deriven del context de pandèmia de covid-19), enguany no es
podran incloure actuacions que requereixin pòrtic o d'altres estructures que
impedissin o dificultessin la representació consecutiva de cadascun dels
espectacles seleccionats. L'escenari de l'Auditori mesura 8x7 metres (amb una boca
de 4,5 metres d'alçada); la resta de dades tècniques de l'equipament es poden
consultar al seu lloc web.
Retransmissió

•

Les dues gales que conformaran l'edició d'enguany de Mercateatre seran
retransmeses a Internet des d'un o varis dels perfils, pàgines o canals de que
disposa el Centre Cívic Sant Martí a diverses plataformes socials.
Actuació extra

•

D’entre les propostes participants a Mercateatre 2021 que comptin amb una versió
de més llarga durada, l’Auditori de Sant Martí en seleccionarà una per incloure-la a
la seva programació de la temporada 2021-2022.
Altres condicions

•

Les companyies i artistes participants hauran de realitzar una trobada presencial
amb l’organització, en la data que aquesta proposi (durant el mes de maig), per
ampliar informacions sobre els preparatius i el desenvolupament de la fira i concretar
diversos detalls de les actuacions.

•

Tots les companyies i artistes participants hauran d’adaptar-se als horaris de
representació i proves de so i llums o assaig general que estableixi l’organització.
Les proves es realitzaran el mateix dia de la representació.

•

L'organització de l'esdeveniment es reserva el dret a deixar deserta la convocatòria,
de manera parcial o total, així com també es reserva el dret d'incloure en el
programa de l'esdeveniment les actuacions de companyies convidades que no
s'hagin inscrit a la convocatòria.
Acceptació de les bases

•

La participació de la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases de
participació i l’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol circumstància
que no n’hagi quedat prevista.

Per resoldre qualsevol dubte dirigiu-vos a l’equip de dinamització del Centre Cívic Sant
Martí, per correu electrònic (mercateatre@ccsantmarti.net) o per telèfon (93 256 57 60).

