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BASES DE LA CONVOCATÒRIA
L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DEL CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA celebrarà LA V NIT 
DEL CIRC VALENCIÀ, aquesta edició el 20 de novembre de 2021 a la ciutat de Castelló, amb el 
suport de la Regidoria de Cultura de 
Obrim convocatòria a sòcies i socis, professionals del circ valencià, que vulguen participar 
d’aquesta gran celebració, per a l’ESPECTACLE DE CARRER que es realitzarà 
Corders, i els números de circ que composaran LA GALA dins el Teatre Principal
 
La convocatòria està oberta des del 7
arriben fora del termini. 
 
 
 

 
Persona encarregada de realitzar la direcció de la Gala, de la selecció dels i les artistes que hi 
participaran, segons el seu propi criteri artístic.
Es valorarà: 
✔ Ser sòcia o soci de l’APCCV (o en el seu cas poder associar
✔ Currículum i experiència en direcció
✔ Trajectòria artística en la direcció
✔ Coneixements sobre el circ valencià
✔ Professionalitat en el sector
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2021
L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DEL CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA celebrarà LA V NIT 
DEL CIRC VALENCIÀ, aquesta edició el 20 de novembre de 2021 a la ciutat de Castelló, amb el 
suport de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló i l’Institut Valencià de la Cultura.
Obrim convocatòria a sòcies i socis, professionals del circ valencià, que vulguen participar 
d’aquesta gran celebració, per a l’ESPECTACLE DE CARRER que es realitzarà 

, i els números de circ que composaran LA GALA dins el Teatre Principal

oberta des del 7 d’abril fins al 30 d’abril. No acceptarem propostes que ens 

DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE LA GALA 

encarregada de realitzar la direcció de la Gala, de la selecció dels i les artistes que hi 
participaran, segons el seu propi criteri artístic. 

Ser sòcia o soci de l’APCCV (o en el seu cas poder associar-se prèviament)
en direcció 

Trajectòria artística en la direcció 
Coneixements sobre el circ valencià 
Professionalitat en el sector 

 

2021 
L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DEL CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA celebrarà LA V NIT 
DEL CIRC VALENCIÀ, aquesta edició el 20 de novembre de 2021 a la ciutat de Castelló, amb el 

l’Ajuntament de Castelló i l’Institut Valencià de la Cultura. 
Obrim convocatòria a sòcies i socis, professionals del circ valencià, que vulguen participar 
d’aquesta gran celebració, per a l’ESPECTACLE DE CARRER que es realitzarà a la plaça Hort dels 

, i els números de circ que composaran LA GALA dins el Teatre Principal de Castelló. 

. No acceptarem propostes que ens 

encarregada de realitzar la direcció de la Gala, de la selecció dels i les artistes que hi 

se prèviament) 
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Espectacle de circ de mitjà o gran format, amb una duració de 40 a 60 minuts. Públic familiar
 
 
 

 
Número curts de diferents tècniques circenses entramats en una Gala de Circ. 
Totes les companyies, professionals circenses interessades en participar amb un número de gala, 
enviaran la seua proposta artística i passaran a formar part d’un directori des de
Artística es reservarà el dret de seleccionar els números que trobe més afins. La selecció és decisió 
exclusiva de la Direcció Artística, la qual no ha de perquè escollir únicament entre les propostes 
enviades però sí donarà prioritat a 
 
 

 
Dirigida únicament a sòcies i socis de l’Apccv professionals tècnics so i il·luminació, rigers, lloguer 
de material tècnic i d’espectacles... 
Si esteu interessades en aportar o participar, escriviu un correu electrònic a 
la documentació tècnica. 
 
 
 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ EN LA SELECCIÓ D’ARTISTES
 
✔ Ser sòcia o soci de l’APCCV (o en el seu cas
✔ Artista de circ professional nascut en la Comunitat Valenciana o resident  en aquesta.
✔ Experiència i qualitat artística circense
✔ Trajectòria en el sector de les arts escèniques
✔ No haver participat en l’anterior Nit de Circ 

 
 
 
CONDICIONS ECONÒMIQUES I PROFESSIONALS
 
✔ Tots i totes les artistes hauran d’estar donats d’alta com a professionals del sector i 

presentar la documentació justificativa abans de l’actuació
✔ Tots i totes les artistes rebran un catxet i hauran de ser justificats amb factura a l’Apccv
✔ Els espectacles de carrer pactaran el catxet i les condicions d’actuació prèviament amb 

l’Apccv  
✔ Tots i totes les artistes signaran un contracte de prestació de serveis
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ESPECTACLE DE CARRER 

Espectacle de circ de mitjà o gran format, amb una duració de 40 a 60 minuts. Públic familiar

NÚMEROS DE GALA 

Número curts de diferents tècniques circenses entramats en una Gala de Circ. 
Totes les companyies, professionals circenses interessades en participar amb un número de gala, 
enviaran la seua proposta artística i passaran a formar part d’un directori des de
Artística es reservarà el dret de seleccionar els números que trobe més afins. La selecció és decisió 
exclusiva de la Direcció Artística, la qual no ha de perquè escollir únicament entre les propostes 
enviades però sí donarà prioritat a aquestes. 

 
ALTRES PROFESSIONALS  

Dirigida únicament a sòcies i socis de l’Apccv professionals tècnics so i il·luminació, rigers, lloguer 
de material tècnic i d’espectacles...  
Si esteu interessades en aportar o participar, escriviu un correu electrònic a 

CRITERIS DE VALORACIÓ EN LA SELECCIÓ D’ARTISTES 

Ser sòcia o soci de l’APCCV (o en el seu cas poder associar-se prèviament)
Artista de circ professional nascut en la Comunitat Valenciana o resident  en aquesta.
Experiència i qualitat artística circense 
Trajectòria en el sector de les arts escèniques 
No haver participat en l’anterior Nit de Circ valencià o amb la mateixa proposta artística

CONDICIONS ECONÒMIQUES I PROFESSIONALS 

Tots i totes les artistes hauran d’estar donats d’alta com a professionals del sector i 
presentar la documentació justificativa abans de l’actuació 

istes rebran un catxet i hauran de ser justificats amb factura a l’Apccv
Els espectacles de carrer pactaran el catxet i les condicions d’actuació prèviament amb 

Tots i totes les artistes signaran un contracte de prestació de serveis 

Espectacle de circ de mitjà o gran format, amb una duració de 40 a 60 minuts. Públic familiar 

Número curts de diferents tècniques circenses entramats en una Gala de Circ.  
Totes les companyies, professionals circenses interessades en participar amb un número de gala, 
enviaran la seua proposta artística i passaran a formar part d’un directori des del qual la Direcció 
Artística es reservarà el dret de seleccionar els números que trobe més afins. La selecció és decisió 
exclusiva de la Direcció Artística, la qual no ha de perquè escollir únicament entre les propostes 

Dirigida únicament a sòcies i socis de l’Apccv professionals tècnics so i il·luminació, rigers, lloguer 

Si esteu interessades en aportar o participar, escriviu un correu electrònic a info@apccv.org amb 

se prèviament) 
Artista de circ professional nascut en la Comunitat Valenciana o resident  en aquesta. 

valencià o amb la mateixa proposta artística 

Tots i totes les artistes hauran d’estar donats d’alta com a professionals del sector i 

istes rebran un catxet i hauran de ser justificats amb factura a l’Apccv 
Els espectacles de carrer pactaran el catxet i les condicions d’actuació prèviament amb 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
 
Tota la documentació s’enviarà mitjançant els 
 

 CONVOCATÒRIA DIRECCIÓ ARTÍSTICA
 

 CONVOCATÒRIA ESPECTACLES DE CARRER
 

 CONVOCATÒRIA NÚMEROS CIRCENSES PER A LA GALA DE CIRC
https://form.jotform.com/210835272308351

 
Dins aquests haureu d’aportar: 
 

1. Nom i dades de la companyia/professional
2. Dues fotografies de la companyia/professional (una vertical i una horitzontal) que serv

per a la publicitat de la V Nit
3. DIRECCIÓ ARTÍSTICA 

a. Currículum professional
4. ESPECTACLE DE CARRER 

a. Nom de l’espectacle
b. Fitxa artística de la producció/espectacle
c. Fitxa tècnica de la producció/espectacle
d. Vídeo o enllaç al vídeo 
e. Catxet de l’espectacle

5. NÚMERO CIRCENSE 
a. Número de circ  
b. Fitxa artística i tècnica
c. Vídeo o enllaç al vídeo promocional (opcional)

 
 
Si teniu qualsevol dubte , podeu contactar amb Apccv abans d’enviar
info@apccv.org o al 634570522 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 

Tota la documentació s’enviarà mitjançant els FORMULARIS que trobareu a la web 

DIRECCIÓ ARTÍSTICA: https://form.jotform.com/210834831244047

ESPECTACLES DE CARRER: https://form.jotform.com/210835658042354

NÚMEROS CIRCENSES PER A LA GALA DE CIRC
https://form.jotform.com/210835272308351 

Nom i dades de la companyia/professional 
Dues fotografies de la companyia/professional (una vertical i una horitzontal) que serv

V Nit del Circ Valencià 

Currículum professional 
 

Nom de l’espectacle 
Fitxa artística de la producció/espectacle 
Fitxa tècnica de la producció/espectacle 
Vídeo o enllaç al vídeo promocional 
Catxet de l’espectacle 

Fitxa artística i tècnica 
Vídeo o enllaç al vídeo promocional (opcional) 

Si teniu qualsevol dubte , podeu contactar amb Apccv abans d’enviar-nos la documentació.
 

Fem gran el circ valencià!!!

que trobareu a la web www.apccv.org 

https://form.jotform.com/210834831244047 

https://form.jotform.com/210835658042354 

NÚMEROS CIRCENSES PER A LA GALA DE CIRC: 

Dues fotografies de la companyia/professional (una vertical i una horitzontal) que serviran 

nos la documentació. 

Fem gran el circ valencià!!! 
 

apccv 


