EL CENTRO NAVARRO DE CREACIÓN

EL PUNTO GUNEA NAFARROAKO SORMEN ZENTROA

OINARRIAK: Zirko modalitatea
1. Norentzat da? :
Ikerketa-lana egin nahi duten artista edo zirku garaikideko konpainia profesionalentzat da egoitza hau.
Artista hauen lana bai aretoan bai kalean egin daiteke.

2. Lanen aurkezpena:·
Lanak formatu digitalean aurkeztuko dira
Talde edo artista bakoitzak txosten bat aurkeztuko du, honako hauek bilduko dituena:
· Proposamen eszenikoaren sinopsia, fitxa artistikoa eta teknikoa, eta proposamen artis		
tikoa baloratzeko aukera ematen duen informazio guztia.
· Datu pertsonalak eta ibilbide profesional laburra.

3. Lan irabazleak aukeratzeko irizpideak eta garapena:
Egoitzan dauden artistak irizpide hauen arabera hautatzen dira:
·Proposatutako proiektuaren merezimendu artistikoa, aurkeztutako dokumentazioa baloratuz
eta originaltasuna, berrikuntza, esperimentazioa eta kalitate artistikoa kontuan hartuz.
·Proiektuaren bideragarritasuna / logistika Punto Gunean dagoen bitartean, egoitzak dirauen
bitartean proiektuaren beharrak barne.
Proiektuen jarduerak eta/edo erakusketak amaitu eta bidezko eztabaidak egin ondoren, epaimahaikoek
deialdiaren ebazpenari buruzko erabakia hartuko dute.

4. Beka:
· Aukeratutako proiektuak 3.000 euroko diru ekarpena izanen du. Egoitzak 8 aste iraunen du.
· Ekarpen hori proiektua egiteko baizik ez da erabiliko. Gastuak behar bezala justifikatu be
harko dira.

5. Epaimahaia:
Deialdi honen erabakia diziplina eta arte eszenikoetako epaimahai profesional batek hartuko du.

6. Prozedura:
Interesdunek lehiaketan izena emateko inprimakia bete beharko dute, eta info@elpuntogunea.com
helbidera bidali, 2020ko urriaren 15a baino lehen, egun hori barne.

Lankidetza:

EL CENTRO NAVARRO DE CREACIÓN

EL PUNTO GUNEA NAFARROAKO SORMEN ZENTROA

OINARRIAK: Modalitate orokorra
1. Norentzat da? :
Dantza, antzerkia, performancea edo mugimenduan adierazteko beste edozein joera. Hizkuntza
eszenikoekin eta mugitzen ari diren arteekin zerikusia duten lanak egiten dituen talde edo artista batek
egindako edozein proiektutan parte hartu ahal izango du. Ezin izanen da deialdi honetara aurkeztu
zirkoko espezialitate desberdinetako ikuskizunik. Horiek zirkuko deialdira joan beharko dute.

2. Lanen aurkezpena:
· Lanak formatu digitalean aurkeztuko dira.
Talde edo artista bakoitzak txosten bat aurkeztuko du, honako hauek bilduko dituena:
· Proposamen eszenikoaren sinopsia, fitxa artistikoa eta teknikoa, eta proposamen artistikoa
baloratzeko aukera ematen duen informazio guztia.
· Datu pertsonalak eta ibilbide profesional laburra.

3. Lan irabazleak aukeratzeko irizpideak eta garapena:
Egoitzan dauden artistak irizpide hauen arabera hautatzen dira:
· Proposatutako proiektuaren merezimendu artistikoa, aurkeztutako dokumentazioa balora
tuz eta originaltasuna, berrikuntza, esperimentazioa eta kalitate artistikoa kontuan hartuz.
· Proiektuaren bideragarritasuna / logistika Punto gunean dagoen bitartean, egoitzak di 		
rauen bitartean proiektuaren beharrak barne.
Proiektuen jarduerak eta/edo erakusketak amaitu eta bidezko eztabaidak egin ondoren, epaimahaikoek
deialdiaren ebazpenari buruzko erabakia hartuko dute.

4. Beka:
· Aukeratutako proiektuak 3.000 euroko diru ekarpena izanen du. Egoitzak 8 aste iraunen du.
· Ekarpen hori proiektua egiteko baizik ez da erabiliko. Gastuak behar bezala justifikatu be
harko dira.

5. Epaimahaia:
Deialdi honen erabakia diziplina eta arte eszenikoetako epaimahai profesional batek hartuko du.

6. Prozedura:
Interesdunek lehiaketan izena emateko inprimakia bete beharko dute, eta info@elpuntogunea.com
helbidera bidali, 2020ko urriaren 15a baino lehen, egun hori barne.
Harremanetarako telefonoa: 669 796 347
Dokumentazio guztia bidaltzea : info@puntogunea.com
Informazio gehiago : www.elpuntogunea.com

Lankidetza:

EL CENTRO NAVARRO DE CREACIÓN

EL PUNTO GUNEA NAFARROAKO SORMEN ZENTROA
Gogoratzen dizuegu inskripzioa balioduna izateko eta onartua izan dadin, izen-emate
orriko alor guztiak bete behar direla derrigorrez.

IZEN-EMATE ORRIA
MODALITATEA
IZENA
ABIZENAK
NANa
TELÉFONOA
ELBIDE ELEKTRONIKOA
ATXIKITUTAKO DOKUMENTAZIOA

Lankidetza:

