Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Serveis Territorials a Tarragona

ENCÀRREC DE FEINA PER A 7 CREADORS DE TERRITORIS CREATIUS
EN ELS CAMPS DE LA MÚSICA, LITERATURA, ARTS VISUALS I ESCÈNIQUES

Divendres DiVins 2018

Requeriment: tenir perfil al web TERRITORISCREATIUS www.territoriscreatius.cat
Objecte: presentació d’una activitat per fer en viu, dins de la 5a edició Divendres DiVins.
Divendres DiVins són unes jornades de promoció del vi amb la col·laboració de les Denominacions
d’Origen Catalunya, Tarragona, Conca de Barberà, Montsant, Penedès, Priorat, Terra Alta, i
també d’espais patrimonials i d’artistes del territori.

Pressupost: 500 euros sense IVA

Condicions:
.- L’activitat o l’actuació dissenyada per l’artista ha de preveure la intercalació amb el tast de vins
(de 4 a 5 per sessió)
.- Ha de tenir una durada màxima d’1 hora en total i s’ha de poder subdividir per complir amb la
condició anterior
.- La gestió, el muntatge i el desmuntatge del material i de l’equip en el lloc on es fa
l’activitat/actuació va a càrrec del creador.
.- L’artista seleccionat accepta que el preu és tancat i inclou: l’actuació, la utilització del guió de la
seva activitat i cobreix totes les despeses que pugui generar la seva actuació en públic (per
exemple el pagament de tarifes a les entitats de gestió) També que l’artista es responsabilitza de
l’ús legítim de l’obra o guió representat

Destinació:
5a edició de les jornades Divendres DiVins 2018
Les jornades tenen llocs al llarg de set divendres. En cadascú dels dies té lloc el següent
programa: 19:30 a 22h, la visita de l’espai patrimonial, tast de vi i actuació.
L’actuació i el tast de vi es preveu de les 20,30h a les 21,30h.

Programa:
Els Divendres DiVins tindran lloc els divendres del mes de juliol i els tres primers divendres
d’agost.
Concretament el 6,13,20,27 de juliol i els 3,10 i 17 d’agost.
Els espais patrimonials encara no estan seleccionats, però seran set espais. Un en cadascun dels
territoris de les DO participants.

Objectius:
Posar en valor el patrimoni, el vi i els creadors del territori del sud de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Serveis Territorials a Tarragona

Criteris de selecció:
La selecció es durà a terme per acord de les parts implicades: Serveis Territorials de Cultura,
Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Consells de Denominació d’Origen
vitivinícola i la DO Avellana de Reus.
Els criteris serien:
.- Adequació de la proposta artística al vi i al patrimoni que es vol promocionar
.- Ajust al pressupost
.- Simplicitat i adequació dels requeriments de l’actuació (el pressupost ja ho implica)
.- Tenir en compte que l’actuació es durà a terme en un espai patrimonial.
.- Es prioritzaran artistes que no hagin participat en cap de les edicions anteriors de
Divendres DiVins
.- En cas que per algun motiu el creador hagi esta seleccionat en edicions anteriors de
Divendres DiVins, ha de presentat una proposta d’actuació diferent.
Les incidències que puguin sorgir es resoldran de mutu acord entre les parts.

Termini:
Data límit de presentació de propostes amb pressupost per part del creador: 11 d’abril 2018
Anunci selecció artista: 30 d’abril de 2018

Presentació de propostes i consultes: sttarragona.cultura@gencat.cat

Jordi Agràs Estalella
Director
Tarragona, 26 de març de 2018

