CONVOCATÒRIA MERCATEATRE 2022

NOTA DE PREMSA

S'obre la convocatòria de selecció d'artistes per participar
d'una nova edició de la fira de circ i animació Mercateatre
· La convocatòria, oberta fins al 30 d'abril, s'orienta a peces escèniques de molt curta durada, per a
representar-se un esdeveniment que pren la forma dels cabarets i els espectacles de varietats, amb
diverses actuacions que se succeeixen una rere l'altra.
· La fira, organitzada pel Centre Cívic Sant Martí de Barcelona i que arribarà enguany a la 24a edició es
realitzarà el 2 de Juliol al Parc de Sant Martí (zona "la gàbia").
Barcelona, 14 de març de 2022
Mercateatre és un esdeveniment amb caràcter festiu,
irreverent i ple d'humor, concebut com un cabaret o un
espectacle de varietats, amb actuacions de menys de
quinze minuts que se succeeixen sense descans una
rere l'altra: acrobàcies i malabars, microteatre, clown,
il·lusionisme, música, improvisació, dansa, mim i teatre
gestual... La convocatòria s'adreça a artistes i
companyies escèniques, professionals i emergents, per
seleccionar fins a vuit actuacions, així com també un
figura que faci la conducció de l'esdeveniment, per
presentar cadascun dels espectacles escollits.
La fira es celebrarà al Parc de Sant Martí (zona "la
gàbia") el dissabte 2 de juliol
D'altra banda, si bé les actuacions que tindran lloc a
Mercateatre no podran superar els quinze minuts, a la
convocatòria es poden inscriure extractes i adaptacions
d'espectacles de llarga durada.
D'entre les propostes representades a Mercateatre que
comptin amb una versió de llarga durada, l'Auditori Sant
Martí en seleccionarà una per incloure-la també a la seva
programació regular de la temporada 2022-2023.
Per inscriure's a la convocatòria, oberta fins al 30 d'abril,
cal omplir el formulari en línia que han habilitat al web
específic del projecte, mercateatre.com, on també hi
trobem les bases de participació al complet.

MÉS INFORMACIÓ I RECURSOS

Web del projecte
http://mercateatre.com
[amb les bases de participació al complet (en
PDF i el formulari d'inscripció, en línia]
A/e. del projecte, per a consultes de
companyies interessades o inscrites
mercateatre@ccsantmarti.net

Ens organitzador i contacte de premsa
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ
C/ de la Selva de Mar, 215 (08020, Barcelona)
Web: https://www.barcelona.cat/ccsantmarti
Tel.: 93 256 57 60
Dinamitzadors referents del projecte: Claudia
Ruiz i Elena Crespo
A/e. per a contactes de premsa:
dinamitzacio@ccsantmarti.net
Lloc de realització de la fira Mercateatre
PARC DE SANT MARTÍ
Zona "la gàbia"
c/ de Menorca, 64 (08020, Barcelona)

