Català

//RESIDENCIES DE CREACIÓ 2022//
ESTRUCTURAL · EN ESTUDI · EN FABRICACIO · T.E.S.T.!

Data límit d'enviament de candidatures: 23 de novembre 2021, 23:59
Estàs a punt d'omplir el formulari per presentar-te a el programa de suport a la
recerca i creació de La Central de Circ.
Per fer efectiva la teva candidatura HAS DE OMPLIR EL FORMULARI SENCER.
En cas que no puguis fer-ho tot de cop, recorda que tens l'opció de GUARDAR, fent
clic a la icona que apareix a la part inferior.
** Sessió informativa el dimarts 9 de novembre a les 10: 30h via Zoom **

Indica la modalitat a la qual et presentes
Estructural
En Estudi
En Fabricació
T.E.S.T.!

DADES GENERALS

Nom de la companyia o col·lectiu *

Nom i cognoms de la persona de contacte *

DNI *

Correu electrònic *
ejemplo@ejemplo.com

Telèfon mòbil *

Adreça postal *

Pàgina web

PROJECTE DE CREACIÓ
Es prestarà especial atenció a les referències ètiques del projecte, a la
presència d'una autoria pròpia i alliberada, a la importància o rellevància

artística, al nivell de formació (acadèmica, lliure o autodidacta) i al
caràcter original o renovador de la proposta..

Títol del projecte *

Dossier del projecte (si en teniu)
Examinar… No se ha seleccionado ningún archivo.
(màxim 10 MB)

Membres del projecte, funció i trajectòria artística (individual i col·lectiva)

(No és necessari omplir aquest camp si aquesta informació està al dossier adjuntat)

Motivació - Raons i referències que et/us porten a la creació

(No és necessari omplir aquest camp si aquesta informació està al dossier adjuntat)

Descripció - Resumen artístic del projecte

(No és necessari omplir aquest camp si aquesta informació està al dossier adjuntat)

Intenció artística - El que es vol aconseguir/provocar amb aquesta creació

(No és necessari omplir aquest camp si aquesta informació està al dossier adjuntat)

Links vídeos (d'aquest projecte o de projectes anteriors)

(No és necessari omplir aquest camp si aquesta informació està al dossier adjuntat)

Calendari de la creació *

Indicar les residències ja realitzades, les previstes, i/o les que encara esteu buscant.

Data d'estrena (prevista o desejada) *

Periodes desitjats per a les vostres residències a La Central del Circ *

Fitxa tècnica / necessitats tècniques

Dimensions de l'espai, tipus de terra, ancoratges, temps de muntatge/desmuntatge, persones necessàries pel
muntatge, etc.

També podeu adjuntar aquí la fitxa tècnica si la teniu en un document separat:
Examinar… No se ha seleccionado ningún archivo.
(màxim 5MB)

PRESSUPOST PREVIST.

Despeses ja realitzades i/o previstes *

Ingressos rebuts, sol·licitats i/o previstos *

Si una part de les despeses està assumida per la companyia, podeu posar com a ingrés "aportació de la
companyia".

Observacions / Comentaris

Guardar

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), s’informa que les dades de caràcter personal que se sol·liciten
en aquest formulari s’inclouran en un fitxer de dades del qual l’APCC i La Central del Circ en són responsables. La recollida i el
tractament automatitzat de les dades facilitades tenen les finalitat de difusió de les activitats pròpies i d’altres informacions de circ
i/o culturals que puguin ser d’interès pel sector, i finalitats administratives com el cobrament de les quotes d’usuaris i usuàries i/o
el pagament d’activitats i entrades. Les dades mai seran utilitzades amb una altra finalitat i seran tractades amb la màxima
confidencialitat.Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat tot
adreçant-se a La Central del Circ a través del correu electrònic info@lacentraldelcirc.cat

