Ens plau anunciar-vos la convocatòria de la sisena edició de l’Altre Festival, la qual tindrà lloc el
dissabte 13 de Juny al recinte Fabra i Coats de Barcelona.
Si estem aquí un altre cop, és perquè volem continuar treballant per ser un referent en l’àmbit
sociocultural català i un esdeveniment destacat a l’agenda cultural del nostre país. L’Altre
Festival va néixer amb la voluntat d’estimular la creació, la participació i la difusió de les Arts
Escèniques en el col·lectiu de persones amb problemes de salut mental. L’objectiu és aconseguir el
benestar i la inclusió de les persones amb i sense problemàtica de salut mental mitjançant les arts
escèniques, i donar a conèixer la realitat de la salut mental a la nostra societat.
És per tot això que aquest any engeguem de nou l’Altre Festival. L’activitat oberta a
convocatòria que us presentem serà, com el 2016 i 2018, el Tast d’espectacles. Es
desenvoluparà en format de showcase en el qual podrem veure part d’algunes de les vostres
creacions. Si sou una companyia de persones amb problemàtica de salut mental, o familiars, o
professionals de la salut mental, o amigues, o actors professionals, o coneguts/des o tot a l’hora,
presenteu-nos una proposta. Les dues premisses bàsiques són: Arts Escèniques i Salut Mental.
Moltes gràcies!
Us esperem.

Manel Anoro
Director de l’Altre Festival

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2020 “Tast d’Espectacles”:

1

La convocatòria va dirigida a escollir espectacles de teatre, dansa, poesia escènica,
cabaret, circ o qualsevol altra disciplina escènica, pensats, creats, interpretats o
produïts per persones amb problemàtica de salut mental o vinculades al món de la
salut mental.
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L’activitat consisteix en un tast d’espectacles, i per això, els projectes seleccionats
tindran espai per exhibir 10 minuts de la seva proposta. No hi ha restriccions en
quant a nombre d’intèrprets, gènere dramàtic, idioma, format de la presentació,
etc. L’espectacle s’haurà d’adequar a les característiques tècniques de la sala.
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Per optar a participar a l’Altre Festival s’enviarà, mitjançant la fitxa d’inscripció,
una descripció de l’espectacle (sinopsi, fitxa tècnica, fitxa artística, etc.),
currículum de la C ompanyia i contacte. Es valorarà l’aportació de material
audiovisual (fotos, vídeo, àudio, dibuixos, etc.).
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Les propostes es redactaran en català, castellà o anglès i s’enviaran en format .pdf
al correu electrònic info@laltrefestival.cat indicant “C onvocatòria 20 20 ”.
L’aportació de material audiovisual es farà mitjançant enllaç a plataformes en
línia (Vimeo, YouTube) en el cas dels vídeos o àudios, i com a documents adjunts
en la resta de casos.
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La fitxa d’inscripció la trobareu al web www.laltrefestival.cat, des d’on es pot
descarregar i enviar per correu electrònic.
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Les companyies seleccionades autoritzaran a l’Altre Festival a filmar la seva
actuació i a fer fotografies amb finalitat d’arxiu o de promoció de properes
edicions. En cas d’utilitzar aquest material amb finalitats diferents, caldrà el
consentiment exprés de la C ompanyia.
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Finançament:
L’Altre Festival no cobrirà els costos de producció dels espectacles acceptats, ni tampoc les despeses
derivades de la participació. Malgrat això, treballarà per ajudar a totes les persones participants en
allò que necessitin.
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La presentació d’una o més propostes implica l’acceptació d’aquestes bases. Totes
les companyies seleccionades signaran un conveni de col·laboració amb l’Altre
Festival en el qual es comprometen a participar en el Tast d’Espectacles en la data
programada i ser fidels al projecte presentat.
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La participació en aquesta convocatòria comporta l’autorització per al tractament
de dades que s’explicita en aquestes bases, com també l’autorització per publicar
la informació facilitada mitjançant la fitxa d’inscripció a la pàgina web i tot el
material de comunicació de l’Altre Festival. L’organització facilitarà a les
companyies seleccionades els fulls de consentiment de drets d’imatge d’acord amb
el Reglament general de protecció de dades (RGPD), els quals hauran de ser
retornats amb les dades i signatura de totes les persones participants abans de la
representació del seu espectacle. Es tindrà en compte qualsevol consideració que
sigui sol·licitada en aquest àmbit, sempre que es plantegi amb antelació i no
perjudiqui el funcionament del Festival.
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Totes les propostes rebudes rebran un correu electrònic de confirmació, informat
si han estat o no seleccionades.

Un jurat composat per membres de l’organització de l’Altre Festival seleccionarà
les propostes.
Les companyies han de tenir disponibilitat per participar en la data prevista, 13 de
juny de 20 20 a Barcelona.
Dates:
· La convocatòria s’obrirà el dia 13 de gener de 20 20 .
· La data límit per a presentar propostes serà el 28 de febrer de 20 20 .
· La comunicació dels espectacles seleccionats es farà pública el 13 de març 20 20 .

