EMPARRA’T
LA PARRA/Activitats de petit format

•

Aquest projecte pretén contribuir per diferents mitjans (conferències, actuacions musicals,
intervencions artístiques, audiovisuals, sessions de lletraferits, presentacions, demostracions
pràctiques, etc) a generar un ambient cultural participatiu, crític i plural que respongui a les demandes
d´un ampli sector de la nostra societat.

•

El fil conductor de la diversitat de propostes de La Parra és la voluntat d’arribar al major nombre
possible de persones, i la combinació d’activitats realitzades per professionals amb activitats
realitzades per amateurs.

•

Per això, a través del programa EMPARRA’T l’Institut d’Estudis Vallencs posa el pati de Sant Roc a
disposició de tots aquells que tenen alguna proposta que s’adiu amb els objectius plantejats.

•

La idea és oferir a artistes novells de la comarca un espai íntim on posar a prova el seu espectacle, o on
llançar-se a actuar davant un públic desconegut en un espai de petit format. L’únic requisit que es
demana des de l’IEV és la rigorositat i el treball seriós.

•

Les persones i grups interessats poden fer-nos arribar la proposta detallada d’allò que volen presentar
al Pati de Sant Roc (p. ex. lectures dramatitzades -o no!-, dansa, Vj sessions, còmics, teatre, poesia,
màgia, concerts de flauta, de guitarra, de violoncel, barroca, antiga, contemporània, acústica, etc.).
Aquesta proposta ha d’incloure les dades bàsiques de la persona o persones que la presenten, el nom
del grup –si s’escau-, el títol i l’explicació detallada de l’activitat, així com el material tècnic que es
necessita per a dur-la a terme1, si és el cas. La sol·licitud no superarà en cap cas els 5 folis.

•

Les propostes que s’acullin a aquestes bases i que siguin seleccionades tindran una compensació
econòmica de 200 euros bruts. A més a més, es difondran abastament a través dels canals habituals de
l’IEV (Full del Mes, notes de premsa, programes especials de La Parra/Activitats de petit format, etc.)
i se’n facilitarà informació a través de la web de l’entitat.

•

Les sessions del programa EMPARRA’T del cicle La Parra són limitades. La selecció es durà a terme des
de l’IEV amb l’assessorament de professionals i experts en les diferents disciplines que es presentin.

•

Les activitats del cicle LA PARRA i del programa EMPARRA’T tenen lloc els dimecres dels mesos de
maig, juny, juliol i setembre, i s’inicien a les 8 del vespre.

•

Les propostes podran enviar-se fins el 28 de febrer de 2011 per qualsevol d’aquests mitjans:
-

Personal a la Secretaria de l’IEV (2a planta de l’Antic Hospital de Sant Roc, al carrer Jaume
Huguet, 1 de Valls).
Per correu postal a l’adreça indicada, afegint el CP 43800.
Per correu electrònic a iev@iev.cat

Si teniu qualsevol dubte, ens podeu enviar un correu o trucar-nos al telèfon 977/600660.

1

Tot i que aquest haurà de ser generalment aportat pels mateixos peticionaris

