SALA EFÍMERA. FAVA365
CONVOCATÒRIA I BASES
•

La convocatòria està dirigida a peces de videodansa que a través del vídeo i el cos en
moviment ens interrogue com a individus i com a societat.

•

Es valorarà tant el contingut artístic, estètic i tècnic, com la temàtica i el compromís
social de les obres.

•

Queden fora d'aquesta convocatòria les peces que simplement registren un espectacle
de dansa.

•

El concurs està obert a totes les persones, sense importar gènere, edat o nacionalitat.
En l'edició de la "SALA EFÍMERA. FAVA365 2018" s'intentarà recolzar als artistes
locals i emergents, encara que aquesta no és una regla excloent.

•

Si és necessari, i per a la comprensió de la peça, s'aconsella que estiga subtitulada en
català o castellà.

•

Les peces poden ser enviades des del 15 de Desembre fins al 15 de Març. El procés
de selecció de les obres serà dut a terme per membres del festival FAVA365. Els
resultats seran publicats en la web i via mail.

•

Les peces que hagen sigut seleccionades hauran de ser enviades en format HD para la
seua projecció a concurs. Membres de l'organització del FAVA365 es posaran en
contacte amb els concursants per a tal fi.

•

Un jurat, constituït per persones de l'àmbit social, de la dansa i de l'audiovisual,
decidiran el primer premi.

•

El primer premi consta de 150 euros en metàl·lic. Es completarà dita dotació
econòmica amb la possibilitat d'una co-producció d'una nova pesa de videodansa.
Caldrà presentar un projecte, que serà aprovat per un tribunal composat de membres
del festival FAVA365, del Servei d'Activitats Socioculturals (SASC) de l'UJI i del
Laboraratori de Ciències de la Comunicació -LABCOM-.

•

També es lliurarà un premi del públic de 100 euros en metàl·lic que es decidirà el
mateix dia de la projecció.

•

Les obres enviades al festival no seran retornades als seus autors. Totes les obres
passaran a formar part de la videoteca del Festival i podran ser presentades amb
finalitats culturals i/o educatius (en cap cas comercials).

•

S'accepten produccions realitzades durant els anys 2014, 2015 i 2016. La durada de les
peces no poden superar els 10 minuts.

•

No podran participar en el concurs peces de videodansa en les quals participen
membres de l'equip que organitza i coordina el Festival.

ENVIAMENT DE LES OBRES
Les obres s'hauran d'enviar via mail a: info@fava365.com
Assumpte del mail: “Concurs SALA EFIMERA.FAVA365 2018”
On conste la següent informació:
Nom de l'obra o projecte. | Breu sinopsi de l'obra o del projecte.| Durada. |
Nacionalitat. | Nom del realitzador i/o coreògraf. | Any de realització. |
Enllaç web de l'obra (vimeo/youtube) | Contacte.

