
FORMULARI DE CANDIDATURA – CAMINS EMERGENTS 
INSTRUCCIONS D’ÚS 

 

Aquí teniu les preguntes del formulari de candidatura on line.  

La convocatòria de projectes artístics Camins Emergents IV es pot consultar a www.circqueo.eu  

Llegiu atentament aquest document i recopileu els documents que necessitareu abans de 
començar a omplir el formulari.  

Alguns camps són obligatoris, tenen un * al davant. Si no s’omplen, el qüestionari es bloqueja.  

Teniu la possibilitat de guardar les vostres respostes i d’anar omplint el qüestionari en diversos 
moments.  

IMPORTANT: DESPRÉS D’HAVER OMPLERT EL FORMULARI, NO US OBLIDEU D’ENVIAR PER 
CORREU ELECTRÒNIC ELS DOCUMENTS COMPLEMENTARIS: CV, CALENDARI DE GIRA, 
FOTOS, VÍDEOS SI ÉS EL CAS.  

 

IDENTIFICACIÓ DE LA COMPANYA 

El contacte que indicareu aquí serà el que farem servir per a contactar-vos per a qualsevol 
cosa relacionada amb aquesta convocatòria i la vostra candidatura.  

Els projectes seleccionats hauran d’entregar informació complementària: dades administratives, 
fitxes tècniques etc.  

Us recordem que els projectes seleccionats hauran de fer obligatòriament tots els tràmits necessaris 
per a tenir una estructura jurídica que els permeti facturar i hauran de tenir també una 
assegurança abans de la primera presentació en La Grainerie el 19 d’octubre de 2012,  

En el cas contrari, la companyia no podrà formar part del dispositiu i serà substituïda.  

* NOM DE LA COMPANYA 

* ADREÇA DE LA COMPANYA  

* TERRITORI, REGIÓ 
* Aragó 
* Álava 
* Catalunya 
* Navarra 
* Vizcaya 
* Aquitania 
*Languedoc-Rosselló 
* Midi-Pyrénées 
* Altre 
Precisar: 

WEB DE LA COMPANYA 

RAÓ SOCIAL, FORMA JURÍDICA DE LA COMPANYA  

Ajuda : (associació...) 

Atenció: Els projectes seleccionats que no tinguin estructura jurídica hauran de fer obligatòriament 
tots els tràmits necessaris per a poder fer contractes i facturar. Hauran de tenir també una 
assegurança que els cobreixi quan actuïn a França i Espanya.  

* DATA DE CREACIÓ DE L’ESTRUCTURA / DE LA COMPANYA 

* COGNOMS DEL RESPONSABLE DE LA COMPANYA - REFERENT PARA CAMINS EMERGENTS 

Ajuda: Atenció: es tracta de la persona que serà contacta en el marc de la convocatòria. No poseu, 
per exemple, el nom del president de la vostra associació.  

* NOM 



* ADREÇA 

TELÈFON 

* MÓVIL 

* E-MAIL 

PRESENTACIÓ DE LA COMPANYA  

Trajectòria de la companyia, singularitats, objectius... 
Ho podeu complementar amb documents vídeos, fotografies, premsa... a enviar per correu electrònic 
a La Grainerie: h-metailie@la-grainerie.net, o per correu postal:          
La Grainerie - Chemins Emergents 
61 rue St Jean 
31130 Balma  
FRANÇA 

* PRESENTACIÓ, TRAJECTÒRIA DE LA COMPANYA 

CREACIONS ANTERIORS 
Títols dels espectacles  
Anys de les creacions  
Número de representacions    

DIFUSIÓ DELS ESPECTACLES DURANT LA TEMPORADA 2011-2012 
Nom de l’espectacle   
Lloc de programació  
Ciutat  
País  
Dates de representació  
Número de representacions          
Ajuda: envieu el vostre calendari d’actuacions complert per correu electrònic a: La Grainerie: h-
metailie@la-grainerie.net 

Comentaris 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ARTÍSTIC (1/3) 

Enviar els CV dels membres de la companyia (OBLIGATÒRIA), així com els documents: fotos, 
vídeos, revista de premsa... per email a La Grainerie: h-metailie@la-grainerie.net  

* TÍTOL 

* Tècnica/ques de circ  

Director 

* Intèrpret(s) 

Socis del projecte 
Ajuda : Residències, suport econòmic, suport en espècies... 

Altres col·laboracions 
Ajuda: músics, vestuari 

* Nota d’intenció, descripció de l’espectacle 
Ajuda: no sobrepassar aquest quadre 

Vincle Internet: You Tube, Daily Motion... o pàgina web de la companya per a accedir a imatges 
relacionades amb aquest projecte artístic.  

* Durada de l’espectacle 

* Públic al qual es dirigeix l’espectacle (a partir de quina edat) 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ARTÍSTIC (2/3) 

NECESSITATS TÈCNIQUES 
Ajuda: Envieu la vostra fitxa tècnica per correu electrònic a La Grainerie: h-metailie@la-grainerie.net  



Les companyies seleccionades hauran d’entregar una fitxa tècnica detallada.  

* Espectacle en 
Cochez la ou les réponses 
    * Frontal 
    * Circular 
    * Semi-circular 

* Dimensions escenari 
Obertura mínim   
Fons mínim  
Alçada mínim  

* Inclinació del terra acceptada 
    * Sí 
    * No 
Sí, quin % 

Tipus de terra 

* Necessitats so 

* Necessitats il·luminació 

* Temps de muntatge i personal necessari  

* Temps de desmuntatge i personal necessari 

Comentaris 

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ARTÍSTIC (3/3) 

CONDICIONS PER A GIRA 

* Número de persones en gira 
Artistes   
Tècnics (si la seva presència és imprescindible)   

* Transports escenografia i persones des de 

* Mitjà de transport 

* Número de representacions realitzades amb aquest número 

PERSPECTIVES DE DIFUSIÓ DEL PROJECTE DURANT LA TEMPORADA 2012-2013 
Lloc de programació  
Ciutat  
País  
Dates de representació  
Número de representacions          
Ajuda: envieu el vostre calendari d’actuacions complert per correu electrònic a La Grainerie: h-
metailie@la-grainerie.net  

INTERESSOS CAP A LES PROJECTES PIRINEUS DE CIRC I PROCESS()S I L’ACCIÓ CAMINS 
EMERGENTS 

* No sobrepassar aquest quadre 

* Fet a 

* El (data) 

* Nom de la persona referent de projecte Camins emergents 
 


