CONVOCATÒRIA
DIRECCIÓ ARTÍSTICA
PREMIS APDCV 2021
L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE DANSA DE LA COMUNITAT VALENCIANA celebrarà la
III Festa del Premis APDCV. Aquesta edició serà entre els messos d'Octubre i Novembre de
2021 a La Mutant (València).
L'objecte d'aquesta convocatòria és seleccionar la direcció Artística de l'esdeveniment.

La DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE LA FESTA DELS PREMIS APDCV 2021 serà la persona o equip
encarregat de realitzar la direcció de la Gala, de la selecció dels i les artistes que hi
participaran, segons el seu propi criteri artístic. Junt a l'equip de gestió de l'Associació serà
la responsable de generar les sinergies i col·laboracions amb entitats i agents per a la
celebració d'aquests premis.
El projecte es presentarà sota el lema "Dansar en xarxa", i amb els objectius:
Reconèixer la labor, la trajectòria i el treball dels artistes i professionals de la dansa a
la Comunitat Valenciana
Aconseguir la implicació, participació i el reconeixement dels professionals de la dansa
valencians per part de la ciutadania i de les institucions públiques com a agents
articuladores del sector.

REQUISITS
Ser sòcia o soci de l’APDCV (o en el seu cas poder associar-se prèviament).
Trajectòria artística en la direcció
Coneixements sobre la dansa valenciana
Professionalitat en el sector
Habilitats per al treball en grup
Capacitat de facturació

TASQUES
Definició, disseny i execució del projecte artístic "PREMIS APDCV 2021" junt amb l'equip
de coordinació i l'aprovació de la Junta Directiva de l'APDCV.
Selecció de la programació (activitats i accions a la gala dels premis).
Generació d'activitats d'interrelació entre els artistes nominats.
Participació en reunions amb la Junta Directiva de l'APDCV i l'Equip de Gestió.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Projecte per als PREMIS, tenint en compte el lema i objectius de l'APDCV.
Carta de motivació per a fer la direcció artística dels "PREMIS APDCV 2021"
Curriculum vitae.

CONDICIONS ECONÒMIQUES
1500 euros (IMPOSTOS INCLOSOS) d'honoraris.
El projecte ha de ser flexible al pressupost final de producció que es definira al costat de
l'Equip de Gestió de l'Associació.

TERMINIS
Del 26 de maig al 27 de juny de 2021 obert termini per a enviar propostes.
La selecció es farà a càrrec de la Junta Directiva i l'equip de l'APDCV.
La resolució de la convocatòria serà a mitjans de juliol.

Enviar tota la documentació a socios@profesionalesdanza.com amb l'assumpte "Direcció
premis + NOM". Qualsevol dubte possar-vos en contacte amb nosaltres. Es farà una reunió
informativa via zoom a les primeres setmanes de Juny on parlarem de les tasques de la
direcció, a més de resoldre dubtes que els assistents vulguen formular.

https://profesionalesdanza.com/contactar/

