
 
 

 
 
 

2ª CONVOCATORIA 
Camins de creació 

 
Residències de creació dedicades a les formes 

contemporànies de les arts del circ 
a Catalunya, Aragó i Midi-Pyrénées 

2010-2011 
 
 
 
En el marc del projecte europeu Circ-que-o ! Pirineus de Circ, s’obre una 
convocatòria per a l’acció CAMINS DE CREACIÓ, que consisteix en 
residències per a cinc projectes de creació d’espectacles de circ 
contemporani a realitzar entre octubre de 2010 i desembre de 2011.  
 
 
Camins de creació  és una xarxa transpirinenca d’espais de creació que s’han agrupat 
per afavorir el desenvolupament de la creació de circ contemporani a l’espai 
transfronterer. 
 
Els principals llocs de creació que participen en aquest projecte són: 
 

A Catalunya : La Central del Circ, Barcelona. 
A Midi-Pyrénées: La Grainerie, Balma (Toulouse). 

 
Altres espais de creació que formen part de la xarxa:  
 

En Midi-Pyrénées: La Fabrique, Université Toulouse Le Mirail  
En Aquitània:  Harri Xuri, Louhossoa 

Association de Cirque Adapté, Aire-sur-l’Adour 
 
Destinataris  
 
Aquesta convocatòria s’adreça a tot artista professional que treballi tota forma artística 
coneguda com circ contemporani i compleixi els següents criteris: 
  

�  Ser de la zona geogràfica de Catalunya, Midi-Pyrénées o Aragó o, en un sentit 
més ampli, de l’espai transfronterer Espanya-França1(viure o tenir la seu de la 
seva companyia en aquest territori).  
 

�  Tenir un projecte artístic inèdit d’un format de mínim 45 minuts amb un calendari 
de creació i producció definit.  

                                                
1 Espanya: Gipuzkoa, Navarra, Huesca, Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, Zaragoza, La Rioja, Bizkaia i 
Álava / França: Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, 
Tarn, Tarn et  Garonne, Gers i Landes. 
 



 
 

 
Compromisos per part de Camins de creació 
 

�  Els socis de la xarxa posen a disposició els seus espais de creació 
�  El projecte Circ que o! participarà amb un ajut de coproducció. Aquest variarà 

entre 5.000 € y 8.000 € (impostos inclosos) en funció del projecte, del número de 
participants y de las característiques de la producció.   

�  Un conveni establirà las condicions d’allotjament, suport tècnic, temps de cessió 
del material i de l’espai.  

 
Compromisos per part de la companyia 
 

�  La companyia es compromet a presentar una etapa de treball en un dels espais de 
residència. Aquesta presentació pot tenir lloc al mig o al final de la residència.  

�  Si l’organitzador ho proposa, la companyia es compromet a participar a un o 
diversos esdeveniments del projecte Circ que o!  
Els esdeveniments són : Animahu, Caravanes de Cirques, Circ en Transhumància. 
Aquesta participació es remunerarà segons el preu acordat a la signatura del 
conveni entre la companyia i el projecte Circ que o! 

�   La companyia es compromet a participar a la dinàmica del(s) espai(s) en els 
quals realitzarà la residència: trobades amb diferents públics (entitats 
socioculturals o socioeducatives), mostres etc.  

�  La companyia justificarà l’import de l’ajut mitjançant una factura i còpies dels 
justificants de les despeses sufragades amb l’ajut (sous dels assaigs, direcció 
artística i altres despeses de la creació).  

 
Calendari de Camins de creació 
 

�  Termini d’enviament de les candidatures (es triarà un total de 5 projectes):  
o El 20 de setembre de 2010 (projectes que podran començar les residències 

a partir d’octubre de 2010 i tenen prevista la seva estrena el 2010-2011): 
se seleccionaran d’1 a 3 projectes.  

o El 12 de gener (projectes que podran començar les residències a partir de 
febrer de 2011 y tenen prevista l’estrena com a molt tard el primer 
trimestre de 2012): se seleccionaran els projectes restants (entre 2 i 4 
projectes en funció de la selecció de setembre).  

 
�  Selecció 

El comitè de selecció es reunirà a principis d’octubre de 2010 i a finals de gener 
de 2011. Està format pels 8 socis del projecte Circ que o! i els espais associats.  
 

�  Organització de la residència 
Una o dues reunions de treball amb les companyies seleccionades seran 
necessàries per a definir, per un costat, el calendari i els espais de residència en 
funció de les necessitats tècniques i logístiques i, per l’altre, el seguiment de la 
creació que farà el comitè de selecció.  

 
Els artistes o companyies interessats hauran de:  
 

1. Posar-se en contacte per telèfon o per correu electrònic amb La Central del 
Circ o La Grainerie:  
o La Central del Circ, Juliette Beaume: creacio@lacentraldelcirc.cat /  

(+34) 93 597 24 41 
o La Grainerie, Isabelle Gorsky: isa-gorsky@la-grainerie.net /  

(+33) 5 61 24 33 91 
 



 
 

 
2. Enviar por correu electrònic a creacio@lacentraldelcirc.cat:  

a. El formulari de candidatura completat en castellà, català o francès (es 
pot descarregar a www.circqueo.eu o www.lacentraldelcirc.cat)  

b. La trajectòria artística de la companyia i els seus membres. 
c. Altres elements complementaris que pugui ajudar a la selecció 

(material audiovisual i gràfic de la companyia i del projecte artístic).  
 

Atenció: Els arxius que s’enviïn per correu electrònic no podran ser més 
grans de 3MB.  

 
3. Enviar per correu postal a La Central del Central de Circ, Camins de creació, 

Esplanada del Parc del Fòrum S/N 08019 Barcelona:  
el formulari de candidatura i la trajectòria de la companyia (en blanc i negre i 
sense enquadernar).   

 
El comitè de selecció tindrà en compte 
  

�  La qualitat artística i l’aspecte innovador del projecte 
�  La importància de les disciplines circenses 
�  El temps dedicat a la creació 
�  La direcció artística  
�  La voluntat d’utilitzar els recursos del projecte Circ que o!* 
�  Las perspectives de desenvolupament del projecte (gestió i difusió posterior de la 

creació).  
�  L’adaptabilitat del projecte als diferents tipus de públic del territori transfronterer 

(especialment que s’utilitzi poc o cap text parlat).  
 

*Serà obligatori realitzar com a mínim una part de la residència a un espai de creació d’un territori 
que no sigui el de residència de la companyia.  
 
 
Contacte per a la convocatòria :  
La Central del Circ – APCC (Juliette Beaume) 
Esplanada del Parc del Fòrum s/n, 08019 Barcelona 
Tel.: 93 597 24 41 / creacio@lacentraldelcirc.cat  
www.circqueo.eu / www.lacentraldelcirc.cat 
 
 
 

Socis del projecte 
Animahu, Huesca / Associació de Professionals de Circ de Catalunya APCC, Barcelona / 
Asociación de Malabaristas de Zaragoza / Ayuntamiento de Jaca / La Grainerie, Balma / Le Lido, 
Ville de Toulouse / Escola de Circ Rogelio  Rivel, Barcelona / Université de Toulouse Le Mirail, 
Ciam. 
 
 
 

 


