FESTUS

festival jove d’arts al carrer, TORELLÓ
VOLS PRESENTAR UNA PROPOSTA ARTÍSTICA?

La Comissió d’Arts Visuals i Plàstiques busca artistes
L’objectiu del festival és donar a conèixer activitats d’arts escèniques, musicals, visuals i plàstiques que no tenen accés als canals de difusió habituals. El Festus vol abarcar totes les formes
d’expressió artística contemporània que impliquen un trencament amb la rutina urbana del dia a
dia de pobles i ciutats, i programar aquelles curiositats del món de l’art que proposen una relació
especial, diferent i íntima d’interacció amb el públic.
EL FESTUS arriba a la seva catorzena edició. Durant els dies 8, 9 i 10 de juliol els carrer de Torelló (Osona) es tornaran a omplir de música, arts escèniques, plàstiques i visuals.
BUSQUEM: propostes d’ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS que es puguin portar a terme a l’aire
lliure: accions, instal·lacions, obres processuals, etc.
L’espai destinat a les activitats són els jardins públics Vicenç Pujol de Torelló (imatges adjuntes).
En el cas de propostes de vídeo, es buscarien localitzacions adequades al centre del poble.
Les activitats es poden portar a terme un sol dia, dos dies o els tres dies del festival, segons les
característiques de cada proposta.
SELECCIÓ: de les propostes rebudes se’n seleccionaran de 5 a 7 per l’edició del Festus
d’enguany.
DOTACIÓ ECONÒMICA: Entre 200€ i 500€ . La quantitat de la percepció serà definida per la comissió d’arts visuals i plàstiques del Festus, tenint en compte les necessitats tècniques de cada
proposta. Aquesta dotació inclourà totes les despeses derivades: muntatge i desmuntatge de les
peces, transport, producció, etc.
TERMINI DE PRESENTACIÓ: fins el 8 d’abril del 2011.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN FORMAT PDF:
•
Fitxa Tècnica de l’obra (descripció de la proposta detallant com es desenvolupa i  
quins equipaments tècnics es necessiten en cas que n’hi hagi.)
•
Dades Personals i el Currículum Artístic.
•
Mostra d’obres realitzades anteriorment.
•
Per propostes de vídeo: format .AVI o .MOV sobre suport de DVD, o enviant el link
del vídeo.
ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ:
A l’adreça electrònica avip@festusfestival.com
O per correu postal a:
Comissió AVIP Festus,
Pl. Verdaguer, 1 08570 Torelló (Barcelona)

