BASES ARTDEPAS 2017

1- Objecte de la normativa
L'objecte d'aquest document és exposar la normativa i els procediments que cal seguir per
participar en el projecte ArtdePas.
2 - Definició del projecte
ArtdePas és un cicle de concerts a l’aire lliure, organitzat des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Vic, que se celebra a la ciutat durant els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2017. Enguany els
concerts es portaran a terme en els següents espais:
-

Presentació d’ArtdePas. Diumenge 28 de maig. Actuacions musicals al voltant del riu
Mèder amb els grups finalistes del concurs VicSona.
Diumenges al migdia dels mesos de juny, juliol i agost. Barri del Remei.
Diumenges a la tarda dels mesos de juny, juliol i agost. Plaça del Carbó.

3- Participació
La participació en aquesta edició d’ArtdePas està oberta únicament a propostes musicals. Des de
l’organització del cicle es facilitarà l'espai i la infraestructura necessària (escenari, punt de llum i
equip de so). Remuneració econòmica: 100€ per solistes i 200€ per grup. Serà imprescindible
presentar factura o document justificatiu pel cobrament de la remuneració.
Per accedir a la convocatòria caldrà presentar el formulari que trobareu a la pàgina web
http://www.culturavic.cat, degudament complimentat i com a mínim una peça enregistrada,
preferentment en vídeo, de l’acció que es vulgui presentar. Les propostes es podran entregar en
els següents formats: CD, DVD o enllaç a una adreça consultable a Internet (Youtube, Vimeo, ...).
4- Període d'inscripció
-

De l’1 de març al 16 d’abril de 2017.

El formulari es pot lliurar directament a l’Àrea de Cultura, situada a la Casa Masferrer (Pl. Don
Miquel de Clariana, 5, baixos), o per correu electrònic a l'adreça següent: artdepas@vic.cat
5- Avaluació projectes
L'equip tècnic de l’Àrea de Cultura s'ocuparà de valorar les diferents propostes i escollir les que es
durant a terme en aquesta edició. En cas de que la sol·licitud sigui acceptada se li comunicarà
personalment. No es descarta la possibilitat de fer entrevistes prèvies a la resolució de la
convocatòria.
Totes les persones, grups o col·lectius inscrits passaran a formar part de la Borsa d'Artistes de Vic.

