BASES MOLTA MERDA 2017
Molta Merda és una mostra d’arts escèniques jove que té com a finalitat promoure i
donar a conèixer la creació emergent local.

Participants
No hi ha requisits previs i la presentació de propostes és oberta, però es valoraran
positivament els següents aspectes:
 Que els artistes siguin residents a la comarca d’Osona o que hi tinguin alguna
mena de vinculació (per exemple, estudiants d’escoles de teatre de la comarca).
 Que els artistes siguin menors de 30 anys (nascuts l’any 1987 o posteriors).
 La mostra està oberta a qualsevol forma de creació i interpretació (circ, dansa,
teatre, performance, monòleg...), dins d’un concepte ampli d’arts escèniques
modernes. Es valorarà la integració de diverses disciplines escèniques.
 Es valorarà que sigui una peça inèdita.

Inscripcions
Els actors, intèrprets o companyies interessades en participar hauran de presentar:
 Una fitxa d’inscripció
 Currículum de la companyia o actor/riu, dossier de l’espectacle, fitxa tècnica i el
material fotogràfic i audiovisual.
 Autoritzacions paternes dels menors d’edat
La fitxa d’inscripció i el model d’autorització paterna es poden descarregar al web
www.vicjove.cat
Caldrà presentar aquesta documentació, a través de correu electrònic o postal, abans del
10 de maig a:
 Vicjove, Servei de Joves de Vic (c. Morgades, 15. recinte de la Farinera. Vic)
 vicjove@vic.cat

Fase de selecció de finalistes
Els criteris de selecció seran, entre d’altres, l’originalitat, la qualitat, la tècnica i la
concordança de les propostes amb l’estil practicat.
De totes les inscripcions rebudes, el jurat de la mostra n’escollirà cinc o sis (depenent de
les duracions) per actuar al Molta Merda 2017 que tindrà lloc entre els dies 3 i 9 de juliol
en el marc de Festa Major de Vic.

Fase final
Durant la setmana del Molta Merda 2017 s’establirà per votació popular. Durant les
representacions, el públic assistent podrà votar les propostes que es presentin a través
d’un qüestionari que valorarà diferents factors de manera numèrica. La mitjana més alta
guanyarà el premi Molta Merda 2017

Premis
 Els 5 o 6 grups finalistes actuaran al Molta Merda 2017, apareixeran al programa
de Festa Major 2017 i a tot el material de difusió de la mostra.
 La proposta guanyadora estarà a la programació oficial de l’Atlàntida
2017/2018. 1
 No hi haurà remuneració econòmica per cap actuació.

Jurat i Veredicte
El jurat estarà format per tècnics municipals, responsables de programació teatres
municipals, Consell de Joves, representants d’escoles de teatre de la ciutat i professionals
del sector.

Altres
Els inscrits a Molta Merda 2017, pel fet de presentar-se, accepten íntegrament les
condicions de la mostra.
Finalment, el material lliurat pels seleccionats al moment de la inscripció quedarà a
disposició de Vicjove, que en podrà fer difusió a través dels mitjans que cregui adients,
sempre citant l’autoria dels mateixos i amb la finalitat (explícita o implícita) de
promocionar els grups musicals joves.
+ info:
Vicjove
c. Morgades, 15. La Farinera. Vic
93 889 17 67
vicjove@vic.cat
www.vicjove.com
Amb la col·laboració de:

L’Atlàntida, centre d’arts escèniques d’Osona, assumirà fins a 300€ de les despeses derivades
de la representació de la peça.
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