AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Àrea de Cultura i Patrimoni

3r CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS DE DANSA CONTEMPORÀNIA
PALAMÓS SUMMER DANCE 2017
El Concurs de Joves Intèrprets de Dansa Contemporània Palamós Summer Dance
2017 és una iniciativa de l’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Palamós
amb la col·laboració artística de Cobosmika Company. Es desenvolupa en el marc
del Festival ONADAnce 2017
Els objectius d’aquest concurs són:
- donar suport a la interpretació i la creació per part de joves talents en l’àmbit
de la dansa
- mostrar el treball creatiu, tècnic i artístic mitjançant la presentació de les
coreografies i afavorir l’intercanvi d’artistes
- apropar la dansa al públic en general i fomentar la dansa feta i creada des
del propi territori

BASES
- Es podran presentar peces de dansa contemporània
- Els intèrprets hauran de tenir menys de 27 anys
- Es poden presentar solos i duos
- La peça haurà de tenir una durada màxima de 6 minuts.
- Les peces es presentaran al Teatre La Gorga el dijous 6 de juliol de 2017 a
les 21 h
- El professorat del Palamós Summer Dance i una representació de
l’Ajuntament de Palamós seran els encarregats de valorar les peces en
directe i atorgar els premis.
- Els criteris de valoració seran l’originalitat, la posada en escena, la
interpretació, la coherència coreogràfica, la música, el vestuari, i d’altres
elements d’interès pel resultat final de la peça. Es tindrà en compte que la
peça sigui inèdita i de nova creació.
- La peça haurà d’estar creada amb posterioritat a l’1 d’agost de 2016.
- Cada participant podrà presentar una sola butlleta d’inscripció
CARACTERÍSTIQUES
- L’organització es reserva el dret de fer una selecció prèvia en cas de rebre
moltes inscripcions.
- Les obres que es presentin al Teatre La Gorga, disposaran d’un assaig previ
de 30 minuts en aquest mateix espai (el dia i hora d'assaig serà concedit per
l'organització)
- Els participants s’hauran d’adequar a les condicions tècniques que proposi al
sala
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PREMIS
Es donaran tres premis:
1r premi: 500 €
2n premi: 300 €
Premi atorgat pel públic assistent a la mostra: curs complet de l’estada Palamós
Summer Dance 2018
L’organització es reserva el dret a deixar un premi desert
El cost de l’estada per assistir al concurs va a càrrec de cada participant
Els premis s’anunciaran el mateix dia del Concurs
INSCRIPCIONS
Cal fer arribar a l’adreça psd@palamos.cat abans del 30 de juny la inscripció amb
document word o pdf on consti la informació següent:
- Nom i data de naixement dels intèrprets
- Nom i data de naixement dels coreògrafs
- Autorització del pare/mare/tutor en el cas dels menors d’edat
- Contactes: Adreça postal, adreça electrònica i telèfon
- Títol de la coreografia, any de creació i durada
- Fotografia
NOTA: el dia del Concurs s’haurà de portar la música
La inscripció al Concurs és gratuïta pels participants del Palamós Summer Dance
2017, i de 60 € per persona pels no participants.

DRETS D’IMATGE i D’AUTOR
L’organització es reserva el dret a realitzar fotografies i filmacions durant el
Concurs. Aquestes imatges podran ser utilitzades amb finalitats promocionals i
comercials.
En cas que la música utilitzada estigui sotmesa a drets d’autor, l’import a pagar
serà abonat per la persona que la utilitzi.
La inscripció al Concurs implica l’acceptació de totes les bases.
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