CONVOCATÒRIA
ARTISTES & COMPANYIES EMERGENTS
Dispositiu d'acompanyament personalitzat per a artistes i companyies
emergents de circ contemporani a Catalunya.
(Data límit d’admissió de projectes: 20 de novembre 2021 a les 23.59h)
**Sessió informativa el dimecres 10 de novembre a les 11:00 via Zoom**

L’Espai d’acompanyament de La Central del Circ vol ser un espai/lloc/temps dedicat als i les
artistes perquè puguin desenvolupar-se cap al seu futur a través de diferents opcions
d’acompanyament. És fonamental tenir en compte que al centre de l'activitat de l’Espai
d’acompanyament hi és l’ARTISTA i el seu creixement personal i professional. El dispositiu tindrà
en compte les vàries facetes dels i les artistes de circ: l’artista, la gestió i la persona (amb especial
atenció a la seva cura psicològica).
L‘acompanyament personalitzat és la part de l’Espai d’acompanyament dedicada als equips
artístics emergents perquè puguin desenvolupar-se artísticament i professionalment de cara a
poder entrar en el món cultural. Es tracta d’un acompanyament basat en el concepte de
“caminar amb” els i les artistes cap a una meta o una sèrie de metes, basat en la confiança mútua
entre acompanyant i artistes.
Els quatre conceptes en els que es basa aquest dispositiu són:
-

Escolta activa

-

Confiança mútua

-

Autonomia de l’equip artístic

-

Compromís de tots els/les agents implicats

L’objectiu principal de l’acompanyament personalitzat és fomentar l’autonomia dels components
de l’equip artístic proporcionant-los eines perquè sàpiga desenvolupar-se de manera
professional sabent detectar les seves necessitats i tenint les eines per trobar les solucions
adequades a través de l’autogestió o amb l’ajuda d’altres professionals.

La voluntat és utilitzar la pràctica com a un element per descobrir en el present eines i
coneixements que els i les artistes podran aplicar en el futur. Es tracta d’acompanyar als equips
artístics a través dels seus projectes perquè puguin aprendre més enllà de la mera producció
d’una peça en concret. Amb aquesta voluntat La Central del Circ vol destacar que
l’acompanyament que realitzarà no serà l’acompanyament a un procés de producció d’un
espectacle, sinó al creixement personal i professional de l’equip artístic a través de la seva
creació.
Els objectius del dispositiu són:
-

Millorar la inserció professional dels i les artistes seleccionats/des;

-

Estimular el diàleg interprofessional, fomentant el treball en xarxa i generant vincles
entre creació i gestió;

-

Ampliar el camp d’acció de les companyies de circ per tal que la envergadura del seu
treball pugui créixer en el temps.

L’acompanyament personalitzat es composa d’una sèrie de trobades amb un/a professional de la
gestió cultural (acompanyant) que donarà suport a l’equip artìstic al llarg del seu procés de
creació i de la possibilitat de que els i les artistes que entren al dispositiu puguin disposar d’unes
sessions amb altres experts externs sobre temes concrets tant a nivell artístic com de producció
i de gestió.
El dispositiu proporciona un acompanyament personalitzat i adaptat a la fase de creació a la
qual es troba el projecte, es basa en la creació d’un vincle de confiança i diàleg entre la
companyia emergent, l’acompanyant i els/les eventuals experts/es externs/es que puguin entrar
en el procés.

¿PER A QUI?
El dispositiu està pensat per a creadors i creadores emergents que treballen en la seva primera o
segona creació de circ en base als següents criteris:
-

Que han fet una escola professionalitzant de circ;

-

Intèrprets que comencen a crear.

Amb l’objectiu de permetre la creació de vincles sostenibles amb el territori i de permetre un
acompanyament de proximitat, els o les candidats/es han de residir a Catalunya.

SUPORT PREVIST
El dispositiu té una durada de mínim 9 mesos (de desembre 2021 a setembre 2022 - agost
exclòs) amb la possibilitat d’ampliar aquest període d’acompanyament en el cas de rebre ajudes
públiques al projecte.
La companyia seleccionada es beneficiarà de:
Acompanyament personalitzat per part de l’equip de l’Espai d’Acompanyament.
Les modalitats d’aquest acompanyament es definiran en funció del perfil de les artistes.
S’establiran objectius i un calendari de tasques i sessions (aprox. 2 sessions mensuals).
Sessions d’assessorament amb experts intervinents per a temes específics artístics i
no artístics: mirades externes, dramatúrgia, comunicació, gestió, projectes comunitaris,
difusió, internacionalització, etc.
Retribució de 150€ + IVA, per equip artístic i mes, mitjançant la presentació d’una o
varies factures (autònom/a, empresa, cooperativa, associació o similar), en concepte de
les hores dedicades.
Ajuda a la mobilitat de màxim 500€ per equip artístic.

PROCÉS DE SELECCIÓ
La comissió de selecció estarà formada per membres de l’equip de La Central del Circ i de
l’Espai d'Acompanyament.
L'avaluació de les candidatures tindrà en compte:
-

La motivació dels i les membres de la companyia de participar d’un dispositiu d’aquestes
característiques;

-

La trajectòria de la companyia i dels/les seus/seves membres;

-

La disponibilitat de la companyia entre desembre 2021 i setembre 2022;

-

L’interès artístic del projecte actualment desenvolupat per l’equip artístic.

PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES
El formulari de candidatura està disponible online a la pàgina web de La Central del Circ. Aquest
formulari es pot omplir en català o en castellà:
Formulari - ESPAI D’ACOMPANYAMENT - Artistes o companyies emergents
Atenció! És imprescindible omplir el formulari online per participar en aquesta convocatòria.
Podeu sol·licitar per e-mail el llistat de preguntes per anar preparant les vostres respostes al
formulari.

Data límit d’admissió de projectes: 20 de novembre 2021, 23:59
Resolució de la convocatòria: 29 de novembre 2021

**Sessió informativa el dimecres 10 de novembre a les 11:00 via Zoom**
Link d’accés
(ID de la reunió: 883 4292 3423 / Codi d’accés: 968293)

Per a més informació, podeu contactar amb Nini Gorzerino a La Central del Circ:
creacio@lacentraldelcirc.cat!

