	
  
PROJECTE ESCALDÀRIUM. BASES DE PARTICIPACIÓ
T’agrada l’Escaldàrium? T’agrada fer creacions artístiques de qualsevol mena?
dansa, arts visuals, música, poesia…? T’animes a crear alguna cosa inspirada en
l’Escaldàrium i presentar-la en directe dins del programa d’actes de la festa?
Et convidem a participar al Projecte Escaldàrium, un espectacle pensat per
tothom qui vulgui realitzar i mostrar davant el públic creacions artístiques al
voltant de la festa. L’activitat serà a l’aire lliure i tindrà lloc uns dies abans de
l’Escaldàrium, dins del programa d’actes previs.
Bases de participació:
-Les actuacions o presentacions poden ser en solitari o en grup
-S’accepta qualsevol creació musical, poètica o escènica inspirada en
l'Escaldàrium. Això inclou tota mena versions lliures de les peces de la festa,
variacions, adaptacions, reinvencions, creacions incorporant text, arts plàstiques
o dansa, performances, etc. Llibertat creativa total.
-La durada de l'actuació o presentació ha de ser, com a màxim, de 10 minuts
per grup o artista.
-Cal presentar el projecte abans del primer dilluns de maig enviant un correu
electrònic a consellescaldarium@gmail.com i explicant amb la màxima precisió
la proposta i especificant-ne la durada, número de components, instruments i/o
material utilitzat, etc. Si disposeu de fotos o un enregistrament en vídeo o audio
de la vostra proposta ens els podeu adjuntar, però no és obligatori.
-Com a màxim s’admetran sis projectes per garantir la bona organització i evitar
que l’acte sigui massa llarg. En cas que se’n presentin més, la Comissió
Escaldàrium del Ball de Diables les seleccionarà en base a dos criteris.
1.- Ordre estricte de recepció
2.- Qualitat de la proposta
- A partir de les propostes rebudes el Ball de Diables de Caldes de Montbui es

	
  
reserva la possibilitat de fer qualsevol modificació a l’estructura de l’activitat o
fins i tot anul·lar-la en cas de no rebre un mínim de propostes o si considera
que no reuneixen la qualitat suficient.
- Les propostes escollides es comunicaran als autors en els dies posteriors al
tancament del termini de recepció.
- Un cop establert el programa del Projecte Escaldàrium es convocaran
reunions de treball amb els artistes per preparar la logística i l’escaleta de
l’activitat, així com concretar altres detalls com els horaris de proves de so, etc.
Per qualsevol consulta o dubte, escriviu-nos a consellescaldarium@gmail.com
	
  

