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  1a Mostra de Joves Coreògrafs / Nous Talents


     Descripció

• Dins del marc Batecs 2018 - Festival de Dansa de la Catalunya Central- es 

presenta la 1a Mostra de Joves Coreògrafs / Nous Talents. És la primera 
d’aquestes característiques en tot l’estat. 

• L’objectiu principal de la Mostra de Joves Coreògrafs és donar valor a les 
inquietuds coreogràfiques dels i les joves d’entre 12 i 25 anys. 

• Les coreografies presentades han de tenir l’autoria absoluta dels joves que les 
signen. 

• La Mostra tindrà lloc a Manresa el dissabte 7 d’abril a la Plaça Sant Domènec a 
les 18h.  

• Les peces coreogràfiques es mostraran davant del públic i de personalitats del 
món de la dansa que oferiran el seu valuós feedback tant per la millora de les 
peces com per l’aprenentatge del/la coreògraf/a i intèrprets de la peça. 

• Les peces es poden presentar en diferents formats: solos, duets, trios, grupal  

• La creació pot ser individual o col·lectiva. 

• La Mostra proposa un espai i unes facilitats tècniques per tal que els joves 
puguin mostrar peces que han coreografiat prèviament. 

• S’atorgaran, en finalitzar l’acte, diferents premis a les coreografies més 
destacades segons el criteri dels representants del món de la dansa que 
assistiran a l’acte. Aquests premis estan cedits pels nostres espònsors 
especialment per aquest acte. 

• Prèviament a la Mostra Coreogràfica hi haurà una Master Class amb Peter 
Mika, Director i Coreògraf de Cobosmika Company, d’una durada de 2h.                     
El preu d’aquesta Master Class és de 20€. Per als participants a la Mostra el 
preu és de 10€, gaudint d’un 50% en el preu d’inscripció.  

• Us convidem a visitar la nostra web http://batecs.bages.cat on hi trobareu la 
programació d’espectacles i workshops per tal que disfruteu del BATECS Festival 
DE DANSA al màxim. 

http://batecs.bages.cat


                                                                         

Bases de participació  
• Poden participar tots els joves coreògrafs i coreògrafes d’entre 12 i 25 anys (nois i 

noies nascuts entre el 1993 i el 2006 i que l’any de la Mostra tinguin els anys 
estipulats anteriorment) que vulguin mostrar el seu treball coreogràfic davant de 
públic.  

• Les peces han d’estar emmarcades dins la disciplina de Dansa Contemporània, 
ampliant el marc de visió a totes aquelles metodologies que beguin d’ella i/o 
s’interrelacionin amb ella.  

• Totes les peces presentades han de ser inèdites i signades pel coreògraf/a o 
coreògrafs/es.  

• Així mateix, el coreògraf/a ha d’estar recolzat per un professional de la dansa o 
escola de dansa que hagi acompanyat el seu procés de creació i/o acrediti que la 
peça ha estat treballada des de l’imaginari del coreògraf/a o coreògrafs/es que 
signa/en la/les peça/es.  

• Cada coreògraf/a pot presentar un màxim de tres peces coreogràfiques. 

• El/la coreògraf/a pot, o no, formar part de la interpretació de la peça. 

• La participació en aquesta Mostra suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

Preu de la Inscripció 

• El preu per participar a la MJC és de 25€ per coreografia i de 15€ per participant. 



                                                                         

Inscripcions   
• El termini d’inscripcions a la Mostra de Joves Coreògrafs / Nous Talents acaba el 

seu termini el dia 28 de març de 2018 o quan es cobreixi el nombre maxime 
d’inscripcions. 

• Per formalitzar la inscripció cal, abans de les 00:00 del 28 de Març de 2018:  

1. Omplir i enviar complimentat el següent Formulari d’Inscripció:  

       Formulari Inscripció MJC 

2. Enviar en un únic correu electrònic a mjc.batecs@gmail.com, indicant el nom de la 
coreografia a l’assumpte, la següent documentació: 

       - El comprovant del pagament. 

       - La música de la peça o peces en format mp3 que s’inscriuen a la MJC. 

• L’ingrés s’ha de fer al següent número de compte, indicant el NOM DE LA 
COREOGRAFIA al concepte: 

    ES34 0182 3971 2702 0023 4872 

• En el cas de voler assistir a la Master Class s’ha de realitzar el pagament juntament 
amb la inscripció a la Mostra. En aquest cas, tant en el Concepte a l’hora de fer la 
transferència, com en l’Assumpte, en el moment d’enviar el correu, s’ha d’indicar: 

    - NOM DE LA COREOGRAFIA + MASTERCLASS 

https://goo.gl/forms/A7cDhYrLyNASmxS32
mailto:mjc.batecs@gmail.com


                                                                         

Condicions tècniques i Informació pràctica 

• Totes les coreografies seran presentades sobre terra de carrer adaptat amb un 
linòleum de mides 8 x 8 metres. 

• Hi haurà un espai tancat adaptat per canviar-se i per escalfar.  

• Us recomanem el workshop d’en Peter Mika per tal d’escalfar i preparar el cos per 

    a l’actuació. 
	  

Consideracions finals 
• L’organització no es fa responsable de les lesions i/o accidents que es produeixin 

abans, durant o després del concurs.  

• Preguem que mantingueu resguardades les vostres pertinences i objectes de valor. 
L’organització de la Mostra no es fa responsable de pèrdues ni robatoris. 

• La Direcció del Festival Batecs es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi per al 
millor funcionament de l’esdeveniment.  

Contacte 

• mjc.batecs@gmail.com 

mailto:mjc.batecs@gmail.com

