BASES PARTICIPACIÓ

DŌNA-ART
● CONCURS DE RELATS > pàgs. 2-3
● GALERIA D’ART VIRTUAL > pàgs. 4-5
● CONCURS PÍNDULES ESCÈNIQUES > pàgs. 6-7

● Categories: una única categoría
● Convocant: Bastim Viladecavalls
● Premi: 100€
● Presentació: Online
● Lloc: Viladecavalls (Catalunya)
● Data inici: 5 d’octubre
● Data tancament: 5 de desembre de 2020

Bases de participació en el Concurs de
Relats DŌNA-ART
L’Associació d’Arts Escèniques Bastim Viladecavalls, convoca la primera edició del Concurs
de Relats “DONA-ART”, emmarcada dins del Cicle Creatiu-Reactiu que li dóna el nom. Amb
l’objectiu de promoure i fomentar la creació literària en llengua catalana.
Les obres rebudes seran recollides en una publicació conjunta. Aquesta publicació es
presentaran presencialment durant les jornades del 19 i 20 de desembre als Baixos de la
Biblioteca Pere Calders de Viladecavalls, com a part dels actes de La Marató Solidària de
TV3.
D’aquesta manera, les/les artistes i el públic podran establir contacte i obrir nous espais de
diàleg.

Tema 2020
Lliure.

Requisits
1. Poden participar persones naturals o residents a Catalunya que tinguin 16 anys
complerts.

2. Es concediran dos premis:
- un primer premi dotat amb 100€ i guardó acreditatiu
- un segòn premi a determinar
3. Cada concursant podrà presentar una obra original que no hagin estat objecte de
premi o menció a altres concursos o certàmens.
4. El treball presentat a concurs haurà de ser una narració. Amb una extensió mínima de 2
fulls i màxima de 15 fulls DIN A-4.
Es presentarà en format Word o PDF, Cos del text 12.
Tots els treballs s’hauran de presentar en llengua catalana
5. Les obres presentades hauran d’estar lliures de drets que puguin correspondre a
tercers. I hauran de ser originals i inèdites.
6. L’associació Bastim, com a organitzadora del cicle, és reserva el dret de fer ús i difusió
de les obres en els canals que consideri oportú.
7. Les obres es lliuraran adjuntes a un qüestionari on es recolliran les dades d’autoria.
Totes les obres presentades portaran a la portada el TÍTOL i el pseudònim del del /la
autor/a
8. El veredicte és donarà a conèixer el dimarts 15 de desembre a les nostres xarxes
socials.
9.
El
formulari
d'inscripció
el
trobaràn
a
la
següent
adreça
https://forms.gle/GfindqFx4rXLfR4A9. (Per accedir és necessari disposar d’un compte de
google). En aquest formulari, entre d’altres, s’haurà d’adjuntar la obra presentada en
format PDF o imatge. El nom de l’arxiu digital de cadascuna de les propostes haurà
d’incloure el títol de l’obra i el pseudònim que l’autor/a hagi fet constar en la seva
inscripció al cicle.

Aclariments
- La organització del concurs es reserva el dret de domini sobre les obre premiades. No s’acceptaran els treballs que no compleixin els requisits recollits a les bases del
concurs.- Per qualsevol dubte o si necessiten posar-se en contacte amb la
organització o podem fer a través de donaartsbastim@gmail.com
Viladecavalls, 3 d’octubre de 2020

●

Categories: una única categoria que inclou arts aplicades, plàstiques i visuals

●

Convocant: Bastim Viladecavalls

●

Premis: descrits a les bases

●

Presentació: Online

●

Lloc: Viladecavalls - Catalunya

●

Data inici: 5 d’octubre de 2020

●

Data límit de participació: 23 de novembre de 2020

Bases de participació en la Galeria d’Art
Virtual DŌNA-ART
L’Associació d’Arts Escèniques Bastim Viladecavalls, convoca la Primera edició de la
Galeria d’Art Virtual “DŌNA-ART”, emmarcada dins del Cicle Creatiu-Reactiu que li
dóna el nom. Amb l’objectiu de promoure i visibilitzar l’esperit creatiu de les dones
artistes en les seves diferents propostes d’arts aplicades, plàstiques o visuals,
crearem una Galeria temporal que es podrà visitar des de les xarxes socials durant
unes setmanes, i presencialment durant les jornades del 19 i 20 de desembre als
Baixos de la Biblioteca Pere Calders de Viladecavalls, com a part dels actes de La
Marató Solidària de TV3.
D’aquesta manera, les artistes i el públic podran establir contacte i obrir nous espais
de diàleg.

Tema
Lliure.

Requisits
1. Poden participar dones artistes naturals o residents en Catalunya que tinguin 16 anys
complerts.

2. Es concediran dos premis:
-

Un primer premi dotat amb 100€ i guardó acreditatiu
Un segón premi a determinar...

3. Cada concursant podrà presentar entre una i tres obres originals que no hagin estat
objecte de premi o menció a altres concursos o certàmens.
4. No se estableixen modalitats, es poden presentar obres en qualsevol format o suport, de
tècnica i procediments lliures.
5. Les obres presentades hauran d’estar lliures de drets que puguin correspondre a tercers.
6. L’associació Bastim, com a organitzadora del cicle, és reserva el dret de fer ús i difusió
de les obres en els canals que consideri oportú.
7. Les propostes artístiques es presentaran en format electrònic mitjançant una foto o video
de la obra a més d’un arxiu de video o audio amb la fonamentació que la seva creadora fa
de la mateixa.
8. El nom dels arxius digitals de cadascuna de les propostes haurà d’incloure el títol de
l’obra i el pseudònim que l’autor/a hagi fet constar en la seva inscripció al cicle.
9. El veredicte és donarà a conèixer el dimarts 15 de desembre a les nostres xarxes socials.
10. Per a participar haureu d’emplenar el formulari d'inscripció que trobareu al següent
enllaç https://forms.gle/GfindqFx4rXLfR4A9 . (Per accedir és necessari disposar d’un
compte de google) En aquest formulari, entre d’altres, s’haurà d’adjuntar la següent
documentació:
⋅
⋅
⋅
⋅

Fotografía o video de cada obra.
Video o document d'àudio de l’autora explicant la fonamentació de cada obra.
Nom de la peça/ces presentades.
Currículum artístic de l’autora (opcional).

Aclariments
-

La organització del concurs es reserva el dret de domini sobre les obre premiades.
-No s’acceptaran els treballs que no compleixin els requisits recollits a les bases del
concurs. -Les obres presentades com a col·lecció es considerarà com una única
obra. - Per qualsevol dubte o si és necessiten posar-se en contacte amb la
organització o podem fer a través de donaartsbastim@gmail.com

Viladecavalls, 3 d’octubre de 2020

● Categories: una única categoría
● Convocant: Bastim Viladecavalls
● Premi: 100€
● Presentació: Online
● Lloc: Viladecavalls (Catalunya)
● Data inici: 5 d’octubre
● Data tancament: 5 de desembre de 2020

Bases de participació en la Mostra de
Píndoles Escèniques DŌNA-ART
L’Associació d’Arts Escèniques Bastim Viladecavalls, convoca la Primera edició de la
Mostra

de

Píndoles

Escèniques

“DŌNA-ART”,

emmarcada

dins

del

Cicle

Creatiu-Reactiu que li dóna el nom. Amb l’objectiu de promoure i visibilitzar l’esperit
creatiu d’artistes, cies. de teatre, associacions, etc., reflexades en les seves
propostes audiovisuals. Crearem una Mostra temporal que es podrà visitar des de les
xarxes socials de l’Associació Bastim, durant unes setmanes, i presencialment durant
les jornades del 19 i 20 de desembre als Baixos de la Biblioteca Pere Calders de
Viladecavalls, com a part dels actes de La Marató Solidària de TV3.
D’aquesta manera, les artistes i el públic podran establir contacte i obrir nous espais
de diàleg.

Tema
Lliure.

Requisits
1. Poden participar artistes naturals o residents a Catalunya, que tinguin 16 anys complerts.
2. Es concediran dos premis:
-

Un primer premi dotat amb 100€ i guardó acreditatiu
Un segon premi a determinar

3. Cada participant podrà presentar entre una i tres obres originals que no hagin estat
objecte de premi o menció a altres concursos o certàmens, AMB UNA DURADA MÀXIMA
DE 10 MINUTS.
4. No s’estableixen modalitats, es poden presentar obres en format audiovisual i en suport
MP4.
5. Les obres presentades hauran d’estar lliures de drets que puguin correspondre a tercers.
6. L’associació Bastim, com a organitzadora del cicle, és reserva el dret de fer ús i difusió
de les obres en els canals que consideri oportú.
7. Les píndoles s’exposaran en format digital a les xarxes socials de l’Associació Bastim i es
podran visionar presencialment en l’exposició global que posarà punt i final al cicle.
8. El nom dels arxius digitals de cadascuna de les propostes haurà d’incloure el títol de
l’obra i el pseudònim que l’autor/a hagi fet constar en la seva inscripció al cicle.
9. El veredicte és donarà a conèixer el dimarts 15 de desembre a les nostres xarxes socials.
10. Per a participar haureu d’emplenar el formulari d'inscripció que trobareu al següent
enllaç https://forms.gle/GfindqFx4rXLfR4A9 . (Per accedir és necessari disposar d'un
compte de google). En aquest formulari, entre d’altres, s’haurà d’adjuntar la següent
documentació:
⋅

Arxiu audiovisual en format MP4. En el cas de que la mida o pes dels arxius siguin
superiors a la capacitat del sistema utilitzat per l’organització, l’interessat ho podrà
comunicar a l’adreça donaartsbastim@gmail.com per fer arribar l’arxiu per altres
canals.

Aclariments
- La organització del concurs es reserva el dret de domini sobre les obre premiades.
- No s’acceptaran els treballs que no compleixin els requisits recollits a les bases del
concurs
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