CONVOCATÒRIA ESCENA + DONES
Què és Escena + Dones?
El Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou té un compromís amb les dones
creadores, amb la voluntat de promoure la feminització de l’escena i de les arts en general,
oferint un espai de suport a la creació, exhibició i reflexió i fent més visible i més activa la
presència de les dones a l’escena.
Escena + Dones vol eixamplar l’espai per a la creació, obrint una nova plataforma on puguin
creuar-se i conviure amb llibertat les mirades de les dones directores i creadores, més enllà
d’un context encara poc atent a la creació de les dones, dins d’una societat amb uns valors
massa sovint patriarcals.
Qui pot participar?
Poden participar dones artistes, creadores i directores professionals, que treballin en una
línia d’arts escèniques multidisciplinars i innovadores.
Es pot presentar una peça escènica o performàtica, ja sigui en procés de creació avançat o
de peça acabada, pensada per sala o carrer. Aquesta peça serà ESTRENADA durant el
Festival Escena Poblenou.
On es realitzarà?
La presentació dels projectes es farà durant el Festival de Creació Contemporània Escena
Poblenou del 19 al 22 d’octubre de 2017.
Què cal fer per presentar-se?
Cal emplenar el document ESCENA MÉS DONES 2017 – FORMULARI que trobareu aquí:
http://escenapoblenou.com/convocatories-de-suport-a-la-creacio/
Un cop emplenat, caldrà enviar-lo per correu electrònic a activitat@escenapoblenou.com,
amb l’assumpte “PROJECTE ESCENA MÉS DONES”.
La data màxima per enviar aquest formulari és el dia 6 de març de 2017.
Què oferim?
Formar part de la programació de la 16ena edició del Festival de Creació Contemporània
Escena Poblenou (Del 19 al 22 d’octubre de 2017)
Ser una plataforma per propiciar contactes, trobades i col·laboracions amb d’altres espais
de creació/residències i festivals, i ajudar a trobar co-produccions o circuits d’exhibició.
Suport econòmic a la creació i/o l’exhibició de 1500€ amb impostos inclosos.
Les condicions tècniques necessàries per tal de realitzar l’exhibició d’aquesta proposta dins
del Festival (aquestes condicions seran pactades entre el Festival i la companyia). Les
necessistats de producció (atrezzo, vestuari, escenografia, etc.) aniran a càrrec de la

companyia.
Participar en contextos i activitats de reflexió en relació a la feminització de l’escena.

Qui decideix?
Una comissió de dones professionals de les arts escèniques contemporànies, junt amb la
directora artística del Festival Escena Poblenou, Ada Vilaró.
En l’edició 2016, les professionals convidades a participar en la comissió van ser: Semolina
Tomic (Antic Teatre), Elena Carmona (Graner-Mercat de les Flors), Marta Galán (directora i
dramaturga). També van participar Ada Vilaró i Sergi Estebanell, de l’equip del Festival
Escena Poblenou.
Dates de presentació i resolució:
La data màxima per presentar els projectes serà el 6 de març del 2017.
La publicació dels finalistes de la convocatòria serà el dia 3 d’abril, en l’espai web
http://escenapoblenou.com/convocatories-de-suport-a-la-creacio/ .

El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases i la conformitat
amb la decisió de l’organització.

