
 

 

    ESFERA CIRC 
CICLE 2020/2021 

CONVOCATÒRIA PER A ARTISTES COORDINADORS/ES 

 

La Central del Circ obre una convocatòria per incorporar 1ó 2 artistes per la dinamització i coordinació 

de continguts de les accions formatives d’ESFERA CIRC. 

ESFERA CIRC és una de les onze mesures del Pla d’Impuls del Circ, una iniciativa del Departament de 

Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC).  

Coordinada per La Central del Circ, ESFERA CIRC compta amb el suport del Departament de Cultura i amb 

la col·laboració de l’Institut Ramon Llull.  

ESFERA CIRC és un programa d’acompanyament a professionals de la cultura, que té com a objectiu 

difondre i ampliar els coneixements sobre el circ per facilitar l’accés d’aquest art al circuit d’arts 

escèniques de Catalunya.  

Durant el Cicle 2020/21 s’acompanyarà un grup de 10 professionals format per: 6 persones amb 

responsabilitats culturals o de gestió escènica de cultura o de la gestió escènica d’algun equipament 

públic de Catalunya, 2 periodistes i 2 persones encarregades de polítiques públiques, que participaran en 

una sèrie de trobades formatives al voltant d’esdeveniments artístics vinculats al circ. 

 

 

ESDEVENIMENTS CICLE 2020/2021 

Acció 1# FesticAM/ Dates: Octubre 2020. Lloc: Amposta. 

Acció 2# Fira Trapezi/ Dates: Maig 2021. Lloc: Reus. 

Acció 3# Fira la Bisbal / Dates: Juliol 2021. Lloc: La Bisbal. 

Acció 4# Esdeveniment Internacional / Dates: a definir. Lloc: a definir. 

 

 

PERFIL DELS/LES ARTISTES DINAMITZADORES 
 

Aquest convocatòria està dirigida a incorporar 1ó 2 artistes coordinadors/es que s’encarregaran dels 

continguts i la dinamització de les activitats en el marc de les 4 Accions formatives, en col·laboració i sota 

la supervisió de La Central del Circ. 

Requisits indispensables 
• Experiència com a creador o creadora de circ; 
• Coneixement del sector de circ català i europeu; 
• Capacitat d’aportar i desenvolupar continguts formatius; 
• Capacitat de treball en equip; 
• Els/les artistes han de residir i/o treballar habitualment a Catalunya; 
• Disponibilitat i compromís durant el Cicle 2020/21. 



 

 

 
Es valorarà 

• Experiència formativa; 
• Experiència dinamitzant grups de professionals; 
• Motivacions per formar part d’ESFERA CIRC. 

 

CONDICIONS  
 
Els i les artistes dinamitzadores percebran 1.445€+ IVA per persona, per la preparació i dinamització de 
les 4 accions formatives del Cicle 2020/21. 
Tanmateix, La Central del Circ cobrirà els costos de manutenció, desplaçament i allotjament dels/les 
artistes durant les accions. 
 
La candidatura està dirigida a 2 persones de forma independent que treballaran en equip o a un binomi. 
En el segon cas, les dues persones que formin part del binomi hauran d’omplir el formulari per separat 
indicant amb qui es presenten i explicant la seva complementarietat. 

 
Per formar part del procés de selecció d’ESFERA CIRC cal omplir el FORMULARI abans del 26 de juliol 
del 2020.  
 

Per informació complementària podeu visitar www.lacentraldelcirc.cat/esferacirc o  enviar un e-mail a 
projectes@lacentraldelcirc.cat

 

 

 Esfera Circ és una de les onze mesures del Pla d’Impuls del Circ 2019-2021 

El Pla d’Impuls del Circ 2019-2022 és una iniciativa del Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya 

(APCC). El Pla consta d’onze mesures específiques finançades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i compta amb 

aportacions específiques de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Ramon Llull, així com amb la col·laboració del Centre de les Arts del Circ 

Rogelio Rivel, L’Ateneu Popular 9Barris, La Central del Circ, La Vela de L’Estruch, la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (XECC) i Nilak, 

i la complicitat de diversos municipis, entitats i equipaments de Catalunya. El Pla d’Impuls del Circ té com a objectiu princ ipal crear un 

escenari d’oportunitats per a la promoció i difusió del circ en la vida cultural, social i econòmica del país i més enllà de les nostres fronteres. 

Organitzada per:  
 

Amb el suport de:      Amb la col·laboració de: 

   

https://form.jotform.com/LaCentraldelCirc/esferacirc-artistes
http://www.lacentraldelcirc.cat/esferacirc

