
	
	

CONVOCATÒRIA OleaTerra Coproducció 
   

Què és coproducció OleaTerra?  

  

Aquesta convocatòria de coproducció neix de la voluntat d’encetar un camí de 
producció artística que recolzi projectes que es puguin vincular d’una manera 
directa a les bases ideològiques i conceptuals d’OleaTerra, comunitat de 
Bellesa, Escenaris d’Art.  Des d’una mirada nova redescobrir tot el llegat 
patrimonial d’una comunitat inscrita en un paisatge molt determinat i amb uns 
valors culturals molt ferms que venen del passat i projecten futurs. OleaTerra, 
però, aposta per un projecte de mediació a través de l’art i les artistes de 
manera que la mirada creativa doni noves perspectives sobre les que 
augmentar el valor d’aquest projecte i de la comunitat que l’aixopluga. 
Apostem, doncs, pel resultat de la confluència entre l’artista i l’espai i la 
comunitat per tal de crear noves mirades artístiques i socials. 

 

Volem ser un espai idoni per a la creació artística des de Ponent dins el marc 
de l’utilització dels llenguatges artístics en la mediació i el diàleg entre la 
comunitat, el paisatge, el patrimoni i tot allò que és propi i idiosincràtic i, 
d’aquesta manera, partir d’allò local per arribar a allò universal i que interessa a 
tots els públics. 

 

Volem ser l’espai idoni per a presentar les peces resultants donant-les-hi la 
projecció adequada i fent d’altaveu a d’altres convocatòries artístiques d’arreu, 
amb la força d’un projecte emergent com és OleaTerra i que pretén situar-se 
en un horitzó destacat dins les cites culturals a Ponent. 

En l’edició 2017 es seleccionarà  1 projecte artístic  que pot estar en estat de 
creació incipient o avança i que ha de ser pensat per a un espai escènic 
exterior amb un valor simbòlic important dins la comunitat. 



    

Qui pot participar?   

 

Les propostes poden respondre els diferents llenguatges artístics amb 
possibilitat escènica:     teatre,    dansa,    circ,  performance,    art  i  acció, 
teatre  d’objectes, instal·lacions,  música,  etc.  També   podran ser de 
caràcter multidisciplinari. 

L’estrena serà dins Oleaterra 2017 ( del 21 de maig al 18 de juny ) 

    

Què cal fer per presentar-se?  

 

Enviar dossier de participació adient i enviar-la a OleaTerra coproduccions a 
Ajuntament de la Granadella, Pla de la Vila, 33, 25177 La Granadella, Lleida. 

Al dossier hi ha de constar: 

 

TÍTOL DEL PROJECTE/ESPECTACLE: 

NOM ARTISTA I/O COMPANYIA :  

TELÈFON DE CONTACTE:  

E-MAIL DE CONTACTE:  

SINOPSI DEL PROJECTE (MÀX. 20 LÍNIES) : 

LINK PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE:  

BIOGRAFIA/CURRÍCULUM DE L’ARTISTA I/O COMPANYIA (MÀXIM 
20 LÍNIES): 

LINK PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ SOBRE LA 
BIOGRAFIA/CURRÍCULUM 

LINKS A MATERIALS GRÀFICS I AUDIOVISUALS DE REFERÈNCIA 

ATRES INFORMACIONS PER APORTAR (SI ÉS NECESSARI)  

 

 

 



Què oferim?   

 

Ser una plataforma   per propiciar contactes, trobades i col·laboracions 
amb d’altres espais de creació/residències i festivals, assessorament 
professional tan a nivell creatiu com de gestió. 

   

La quantitat de 700€ (impostos inclosos) en concepte de coproducció.  

  

Les condicions tècniques necessàries per tal de realitzar l’exhibició 
d’aquesta proposta dins el marc OleaTerra 2017 fins a un pressupost màxim de 
500 euros. 

Les  necessitats de producció (atrezzo, vestuari, escenografia, etc.) aniran a 
càrrec de la companyia.  

     

Qui decideix? 

 

Una comissió formada per  2 professionals de les arts contemporànies encara 
per definir, les directores artístiques d’OleaTerra Maite Ojer i Txus Montejano,  
tres representants de la comunitat de la Granadella encara per definir. 

    

Dates de presentació i resolució:  

 

La data màxima  de presentació de projectes serà el dia  31 de març del 2017. 
   

La publicació del projecte escollit serà el dia 15 d’abril. La resolució es 
comunicarà per correu electrònic i per telèfon a l’artista o  representant de la 
companyia seleccionada. Al mateix temps serà publicat a la pàgina de 
facebook OleaTerra, Escenaris d’Art. 

 

El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases 
i la conformitat amb la decisió de l’organització.  


