
Maldà enDansa
…dansa de prop…

Tercera convocatòria de peces 
curtes de dansa a El Maldà

INTRODUCCIÓ
L'actual  teatre  El  Maldà,  en  ple  centre  de
Barcelona, se situa a les estances de l'àvia de la
família del Baró de Maldà, en un palau del segle
XVIII.  Encara  hi  ha  els  seus  quadres  a  les
parets… Sí, és un espai potser poc habitual per
a  la  dansa,  però  indiscutiblement  inspirador.
Doncs  aquest  és  un  repte  que  llancem  a  les
companyies  i  a  tots  els  professionals  de  la
dansa,  joves  i  experts,  que  vulguin  omplir  de
moviment aquestes parets càlides, casolanes, i
que ens vulguin sorprendre amb peces de petit
format, properes al públic… molt properes.

D'entre  totes  les  propostes  rebudes,  se'n
seleccionaran  6  per  formar  part  de  la
programació  del  Festival  Maldà  enDansa.
Aquestes  sis  peces  es  distribuiran  en  2
programes  de  3  peces  cadascun,  que
s'exhibiran  en  dies  alterns  de  dimarts  a
diumenge. Les dates del festival seran del 17 al
22 de maig de 2016.

REQUISITS:
• Durada de les peces:  entre 10 i 30 minuts.
• Les peces no cal que s'estrenin en aquesta

ocasió.
• Espai:  busquem  propostes  que  trobin  un

vincle amb el nostre espai. 
• Disposició  escenari:  públic  a  la  italiana

(veure rider i fotos). Terra de rajola. 
• Temàtica i estil: el tema que vehicularà tota

la  programació  del  festival  2016  és  EL
GEST. No es tracta d'una temàtica excluient.
No hi ha requeriments en relació a l'estil de
les peces que es presentin.

QUAN:
• Termini de presentació de les propostes: 28

de març
• Anunci  de  les  peces  seleccionades:  12

d'abril
• Presentació al públic: del 17 al 22 de maig

COM:
1. Entra  a  la  pàgina  web

http://elmalda.cat/malda-endansa/
2. Omple el formulari de convocatòria amb tota

la  informació  que s'hi  demana (títol,  autor,
intèrprets, sinopsi, etc.)

3. Adjunta  la fitxa tècnica de la peça i material
gràfic (fotos i vídeo), si n'hi ha

4. Quan  rebem  i  registrem  la  proposta,
t'enviarem  un  correu  electrònic  de
confirmació.

SELECCIÓ:
• Es  seleccionaran  6  peces  de  6

companyies diferents.
• Els  membres  de  la  comissió  de

programació d'El Maldà, responsables de
cadascuna de les línies artístiques, faran
la selecció de les peces i es comunicaran
els resultats a tots els aspirants.

CONTRAPRESTACIONS:
• Presentació al públic, 3 funcions: entre el

17 i el 22 de maig. 
• Gravació en vídeo i fotos a càrrec de la

sala. Entrega sense muntatge ni retocs.
• Comunicació: 

1.  Invitació de la  premsa, la  crítica i  els
programadors a càrrec de l’organització.
2. Cartelleres de diari  i  agendes,  xarxes
socials, cartellera del teatre, distribució de
cartells i flyers, centres de dansa i teatre.

• Programació a temporada: possibilitat  de
ser  seleccionats  per  a  la  programació
principal d'El  Maldà,  amb una peça més
llarga. 

• Aportació  econòmica:  400€  per
companyia  +  drets  d'autor,  en  cas  de
correspondre a la companyia.

• Altres aportacions:
1.  Quatre  entrades  gratuïtes  per
companyia, a repartir durant el cicle.
2.  Assajos  a  la  sala  i  amb  tècnic  de
l’organització  (horaris  a  pactar  amb  la
sala).

Contacte:   El Maldà   l   C. del Pi 5 esc dreta ppal 3a 08002 Barcelona   l   programacio@elmalda.cat   l   Tlf. 931647778

mailto:programacio@elmalda.cat

