
 
 

 
 

CONVOCATÒRIA  
CROQUIS_BCN 2017 

 

Mostra de treballs escènics en procés de creació 
 
Oberta la convocatòria per a la recepció de projectes escènics en fase 
de desenvolupament i que, com a part del procés, vulguin confrontar 
un fragment del seu treball amb el públic.  
 
CROQUIS és un espai de proves on els artistes poden arriscar-se i presentar  
una idea o un esbós del treball. Durant la presentació els espectadors tenen un 
paper actiu: es genera l’espai perquè puguin escriure les seves opinions de 
manera anònima i, posteriorment, s’organitza un col·loqui on espectadors i 
artistes dialoguen.  
 
CROQUIS és un punt de trobada entre públic i creadors per compartir opinions, 
dubtes i generar debat al voltant de les peces inacabades.    
  
 



CROQUIS tindrà lloc el divendres 24 i el dissabte 25 de novembre de 
2017 a la Sala Beckett de Barcelona.  
 
Es podran enviar projectes fins al 28 de setembre de 2017. 
 
CROQUIS va néixer de la col·laboració entre la companyia DeCollage i la Sala 
Kubik Fabrik de Madrid el 2011 i enguany celebra la seva quarta edició a 
Barcelona de la mà de la Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia, 
el Centre Cívic Can Felipa i la companyia ATRESBANDES. 
 
Amb el suport de l’INAEM, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA CROQUIS_BCN_2017 
 

- Se seleccionaran 8 projectes d'arts escèniques en fase de 
desenvolupament 

- La presentació dels fragments ha de tenir una durada màxima de 20 
minuts  

- Per participar-hi cal enviar, en un únic document (màxim 5 MB): 
▪ un enllaç a un vídeo d’assaigs o de material audiovisual 

que pugui mostrar l’esperit del treball o la idea que es 
vol dur a terme 

▪ fotografies de la proposta (en el cas que n’hi hagi). 
▪ text explicatiu 
▪ currículum dels membres del projecte i, si  és el cas, 

trajectòria de la companyia/col·lectiu 
▪ qualsevol altre tipus de material relacionat amb la 

proposta 
- Un cop rebut el material, cada projecte rebrà un correu de 

confirmació. En cas de no rebre’l, podeu trucar al 93 284 53 12.  
- La recepció de projectes estarà oberta fins a les 24 hores del dijous 28 

de setembre 2017 
- Criteris de valoració: 

▪ qualitat, originalitat i grau d'innovació del projecte 
▪ interès temàtic i/o formal de la proposta 
▪ coherència entre la línia de recerca estètica exposada i el 

procés de treball 
▪ adequació de la proposta a l'esperit de CROQUIS: 

projectes escènics en una fase inicial de creació 
- Hi haurà un ajut econòmic per a cada projecte seleccionat. En el cas 

de ser residents a Catalunya, l’ajut serà de 400€. En el cas de residir a 
qualsevol altre territori de l’Estat espanyol, aquest serà de 800€. El 
pagament d’aquest ajut es farà efectiu mitjançant la presentació d’una 
factura 

- En el cas dels projectes seleccionats de fora de Catalunya es cobrirà 
l’allotjament i el transport a Barcelona 

- Cada projecte disposarà d’un temps limitat de muntatge i assaig i de 
personal tècnic de la sala Beckett  



- El dia 24 de novembre tindrà lloc la primera jornada amb la 
presentació de 4 projectes i el 25 de novembre la segona amb la 
presentació dels 4 restants 

- Els participants de cada jornada es comprometen a participar en el 
col·loqui amb el públic que tindrà lloc després de les mostres.  

- Un dels projectes seleccionats gaudirà d’una residència artística al 
centre cívic Can Felipa i es presentarà al centre dins del marc 
CROQUIS_BCN 2018 

- Un dels projectes seleccionats es presentarà a la Sala Beckett dins del 
marc CROQUIS_BCN 2018 

- Els 8 projectes seleccionats es donaran a conèixer a partir de l’11 
d'octubre 2017 

- Podeu enviar les vostres propostes a croquis@salabeckett.cat, 
indicant a l’assumpte ‘Projecte CROQUIS’ 
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