Català

Nombre de la companyia o col lectiu *

Persona de contacte *

Email *
ejemplo@ejemplo.com

Ciutat de residència *

Número de telèfon *
Data límit d'enviament de candidatures : 22 d'octubre del 2020, 23:59
Pàgina web
El Espai d'Acompanyament és un nou dispositiu d'acompanyament personalitzat, organitzat per La
Central del Circ i dirigit a creadors i creadoras emergents, actualment imersos a una primera o
segunda creació de circ. Es poden presentar tant col·lectius, companyies com artistas individuals.
S'enté com a creador/a emergent un/a artista que acaba de formar-se a una escola professional de circ
o que decideix iniciar una creació pròpia després d'haver participat a altres projectes com a interprèt.
Amb l'objectiu de permetre la creació de vincles sostenibles amb el territori i permetre un
acompanyament de proximitat, els i les candidats/as han de residir a Catalunya.

SOBRE EL VOSTRE PROJECTE

Aauest dispositiu es troba en fase de prova pilot.

Títol del projecte *
**Sessió informativa el dimecres 15 d'octubre a les 10:30h a La Central del Circ**
Dossier del projecte (si el teniu)

Buscar arxius
(màxim 10 MB)

SOBRE VOSALTRES

Membres i trajectòria artística de cadascun/a

(No és necessari omplir aquest camp si aquesta informació està al dossier adjuntat)

Dimensions de l'espai, tipus de terra, ancoratges, temps de muntatge/desmuntatge, persones necessàries pel muntatge, etc.. També
podeu adjuntar un PDF:

Descripció del projecte

Buscar arxius
(màxim 5MB)

(No és necessari omplir aquest camp si aquesta informació està al dossier adjuntat)

Links vídeos (d'aquest projecte o de projectes anteriors)

PREGUNTES INDISCRETES...
(No és necessari omplir aquest camp si aquesta informació està al dossier adjuntat)

Quines despeses teniu previstes fer en el marc d'aquest projecte? *

En quin punt de la creació us encontreu? *

Indicar les residències ja realitzades, les previstes, i/o les que encara esteu buscant.

Com penseu nançar-les? *

Ja teniu data d'estrena? Si no, quan us agradaria estrenar? *

Amb qui us agradaria treballar (mirades externes, escenogra a, tècnica, producció, etc) *
Fitxa tècnica / necessitats tècniques

Fins ara, com heu facturat? *

Com a autònom

Amb una cooperativa
Amb una associació

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció
de dades), s’informa que les dades de caràcter personal que se sol liciten en aquest formulari s’inclouran
en un txer de dades del qual l’APCC i La Central del Circ en són responsables. La recollida i el
tractament automatitzat de les dades facilitades tenen les nalitat de difusió de les activitats pròpies i
d’altres informacions de circ i/o culturals que puguin ser d’interès pel sector, i nalitats administratives
com el cobrament de les quotes d’usuaris i usuàries i/o el pagament d’activitats i entrades. Les dades mai
seran utilitzades amb una altra nalitat i seran tractades amb la màxima con dencialitat.

Altres

Per quins motius voleu ser acompanyats/ades per l'Espai d'Acompanyament? *

Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, recti cació, supressió, oposició, limitació i portabilitat
tot adreçant-se a La Central del Circ a través del correu electrònic info@lacentraldelcirc.cat

En quins àmbits necessiteu més especí cament acompanyament? *

Quines son les vostres expectatives de cara al dispositiu? *

Quina disponibilitat teniu ns a l'Abril 2021? *

Mencioneu aquí si teniu altres projectes en curs, viatges marcats, etc..

Observacions / Comentaris

Guardar

Enviar

