>> From Catalonia to Belgium and the Netherlands <<
CONVOCATÒRIA PER A ESPAIS I FESTIVALS DE CIRC

A Catalan Journey és una de les onze mesures del Pla d'Impuls del Circ i està
coordinada per l'APCC. Vol potenciar la visibilitat del circ català a l’estranger
establint vincles estrets amb professionals europeus per a crear sinergies que
afavoreixin la difusió del circ fet a Catalunya al nord d’Europa.
Els objectius del projecte són:
Visibilitzar el talent creatiu del sector del circ de Catalunya
Incentivar converses directes entre artistes i programadors-es
europeus a mig i llarg termini
• Fidelitzar la participació d’aquests programadors/es a festivals del
Catalunya
• Generar noves oportunitats de difusió per al circ català
•
•

A Catalan Journey proposa dos tipus d'accions:
•

Diferents trobades a Catalunya (ja sigui de forma virtual o presencial)
per a una desena de professionals d'Europa, relacionades amb
programacions o cicles de circ entre maig 2021 i maig 2022: Trapezi, Fira
Tàrrega,
Mercat
de
les
Flors/Circ
d'Ara
Mateix

•

Viatge d'un grup de professionals relacionats/des amb la gestió o
coordinació d'espais de creació o programació i de festivals de
circ de Catalunya als Festivals Theater op de Markt (Bèlgica) i
Circolo (Holanda) entre el 28 d'octubre i l'1 de novembre al que
participaran les tres entitats que acullen les trobades europees a
Catalunya (Trapezi, Fira Tàrrega, Mercat de les Flors) i altres tres entitats
que se seleccionaran a través d'aquesta convocatòria.

La internacionalització és una dinàmica bidireccional. La projecció internacional
del circ fet a Catalunya passa també perquè agents alhora claus i diversos del
sector estiguin connectats amb la creació de circ arreu d'Europa i amb els
diferents agents que la fan possible en altres països: festivals, centres de creació,
espais de programació.

Aquest coneixement mutu entre professionals és el que pot donar peu a aliances
de tot tipus i, per tant, facilitar i consolidar la projecció internacional del circ fet
a Catalunya.

Objecte de la convocatòria:
Amb aquesta convocatòria, es vol identificar 3 entitats que:
•
•
•
•

siguin clarament vinculades amb el circ, ja sigui a través de la
programació d'espectacle o donant suport a la creació
no gaudeixin encara d'una gran projecció internacional
tinguin la voluntat d'iniciar accions d'internacionalització i tinguin un
interès per al sector del circ de la zona geogràfica Bèlgica-Holanda
estiguin disponibles per a participar amb un/a representant al viatge als
festivals Theater op de Markt (Bèlgica) i Circolo (Holanda) entre el 28
d'octubre i l'1 de novembre 2021

Les 3 persones de les 3 entitats seleccionades formaran part del viatge juntament
amb Trapezi, Mercat de les Flors, Fira Tàrrega així com amb representants de
l'APCC i de les administracions que donen suport a A Catalan Journey, el
Departament de Cultura-Catalan Arts i l'Institut Ramon Llull
L'APCC, en el marc de A Catalan Journey, es farà càrrec de les despeses de
viatge, allotjament i manutenció de les entitats participants.
El programa de l'estada a Bèlgica i Holanda comprendrà les següents activitats:
•
•
•

l'assistència a espectacles i altres activitats incloses en la programació
dels festivals Theater Op de Markt i Circolo
la visita a algunes organitzacions del sector del circ
trobades formals i informals amb artistes i professionals d'aquells
territoris

L'estada a Bèlgica i Holanda tindrà lloc del 29 d'octubre a l'1 de novembre 2021,
ambdós dies inclosos.
Per participar a la convocatòria, les entitats interessades hauran de
fer arribar a l'APCC de presentar la seva candidatura com a molt tard
el 30 d'agost 2021 omplint el següent FORMULARI:
Criteris de selecció
•
•

Ser una entitat del sector del circ situada a Catalunya
Desenvolupar activitats de programació o suport a la creació amb una
atenció cap als creadors i creadores de circ de Catalunya

•
•

Tenir la voluntat d'obrir-se a relacions internacionals de cara a poder
generar col·laboracions o sinergies amb altres entitats de circ a Europa en
el futur
Proposar un/a representant de l'entitat amb un coneixement d'anglès a
nivell de conversa

Selecció de les tres entitats
La present convocatòria romandrà oberta fins el 30 d'agost (inclòs) i la selecció
s'efectuarà durant els primers dies de setembre.
Una comissió de selecció formada per representats de Catalan Arts/ICEC,
l’Institut Ramon Llull i l’APCC seleccionarà un màxim de tres entitats entre les
que s’hagin presentat a la convocatòria. Les entitats seleccionades podran
participar amb 1 representant al viatge als Festivals Circolo (NL) i Theater op de
Markt (B) entre el 29 d’octubre i l’1 de novembre.

Contacte
Per qualsevol dubte relacionat amb la present convocatòria, podeu contactarnos a través del correu plaimpuls@apcc.cat (Juliette Beaume)

*A Catalan Journey és una de les onze mesures del Pla d’Impuls del Circ 2019-2022
Organitzada per:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Amb la complicitat de:

El Pla d’Impuls del Circ 2019-2022 és una iniciativa del Departament de Cultura i l’Associació de Professionals del Circ de
Catalunya (APCC). El Pla consta d’onze mesures específiques finançades Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, i compta amb aportacions específiques de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Ramon Llull, així com amb la
col·laboració del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, L’Ateneu Popular 9Barris, La Central del Circ, La Vela de L’Estruch,
la Xarxa d’Espais de Circ de Catalunya (XECC) i Nilak, i la complicitat de diversos municipis, entitats i equipaments de
Catalunya. El Pla d’Impuls del Circ té com a objectiu principal crear un escenari d’oportunitats per a la promoció i difusió del circ
en la vida cultural, social i econòmica del país i més enllà de les nostres fronteres.

