BASES DO CERTAME DE CREACIÓN
SóLODOS EN DANZA / COSTA RICA / 2020
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA E CERTAME DE
CREACIÓN DE DÚOS E SOLOS.

DATA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS: 31 XANEIRO de 2020.
DATAS DO CERTAME: Do 12 ao 14 de Marzo de 2020
DATAS PARA OS FINALISTAS: Do 12 ao 14 de Marzo de 2020, ambos días incluidos.
LUGAR: COSTA RICA.

1 Poden participar todas aquelas coreografías (dúos e solos) de creadores/as
latinoamericanos residentes en América con máis de 18 anos. Os/as intérpretes das obras
tamén deberán ser maiores de 18 anos.
2 Poderán presentarse solos e dúos de danza contemporánea. As pezas serán
interpretadas por un ou dous artistas. É fundamental que o creador (tanto en solos coma
en dúos) sexa un intérprete na obra.
3 A duración do traballo presentado será de entre 8 a 10 minutos, se a creación non
chega a 8 minutos nin supera os 10 minutos, a peza non poderá participar no concurso.
4 A peza que se envíe na gravación para a preselección será a mesma que se presente o
día do concurso. Non se aceptarán cambios substanciais. Pódense amosar os vídeos con

todos os seus elementos, ou simplemente unha gravación de redaccións. A gravación
debe estar nun plano fixo e sen edición, onde se pode ver a obra completa.
5 Debería ser unha gravación ao aire libre en espazo non convencional, debemos ver o
vídeo da peza nun contexto adecuado para a xira.
6 As obras presentadas deben ser flexibles para ser bailadas en espazos non
convencionais. Tendo en conta que a xira por Europa e Costa Rica terá lugar en espazos
como parques, prazas, rúas, museos.
7 O mesmo creador pode presentar varias obras a concurso, nese caso só se poderá
seleccionar unha.
8 Documentos para enviar a túa proposta: a / Coreografía de vídeo: a través dunha
ligazón a youtube, vimeo ou outro portal de internet onde os vídeos pódense cargar e
pódense ver publicamente. O título da ligazón do vídeo aparecerá do seguinte xeito: Título
da peza …………. / Nome do creador …………………… b / Tamén debes achegar no
correo electrónico a seguinte información: título da peza / nome do creador, pequeno texto
sobre o traballo presentado (máximo 5 liñas) e ligazón ao vídeo que pode publicarse,
Nacionalidade e idade do creador, correo electrónico e contacto telefónico, Nome, idade e
nacionalidade do intérprete / s, correos electrónicos de contacto. CV do creador e do
intérprete / s, máximo unha folla para cada artista! Carta de motivación, explicando o
interese dos creadores / intérpretes, a súa motivación para participar neste proxecto. Toda
esta información enviarase ao seguinte enderezo de correo electrónico
solodosendanza@gmail.com
9 Realizarase unha pre-selección de vídeos de dúos e solos. As actividades para os
finalistas comezarán o xoves 12 de marzo ata o sábado 14 de marzo de 2020 en Costa
Rica. Estes finalistas competirán o sábado 14 de marzo no Barva de Heredia. Os finalistas
realizarán un espectáculo o 13 de marzo, presentando o seu traballo e o seu proceso de
creación. SóLODOS organiza actividades os días antes e despois do Concurso, ademais
os finalistas recibirán talleres gratuítos, clases e charlas.
10 O venres 31 de xaneiro de 2020 será o último día para recibir as propostas e a
documentación requirida.
11 Un equipo de profesionais avaliará os vídeos e seleccionará os que consideren
oportunos.
12 SÓLIDOS DOLADOS celebraranse en espazo non convencional. Para a xira e
concurso só estarán dispoñibles as necesidades técnicas básicas, como o equipo de son
e cando sexa necesario a pista de baile.
13 O LUNS 3 de febreiro de 2020, a lista das pezas seleccionadas publicarase no muro
da páxina de Facebook de Solodos En Danza para participar no Concurso Solodos En
Danza / Costa Rica / 2020. A organización contactará contigo Só cos seleccionados.
14 SÓLODOS EN DANZA xestionarán a aloxamento dos artistas seleccionados con
entrada o 12 e saída o 15, sempre que confirmen a súa viaxe a Costa Rica con
documentación acreditativa que aseguren a súa participación no encontro e concurso en
Barva de Heredia, Costa Rica.

15 SÓLODOS EN DANZA organiza actividades exclusivas para os participantes finalistas,
que serán gratuítas para todos eles, sendo un requisito esencial para que os finalistas
participen neles de 12 a 14 os dous días incluídos.
16 Todos os artistas finalistas deben estar en Costa Rica o 12 de marzo e permanecer no
país ata o domingo 15 de marzo de 2020. Chegando a Costa Rica o mércores, 12 de
marzo, o 13 e 14 de marzo, terán lugar diferentes actividades. exclusivo para os
seleccionados, o sábado 14 de marzo de 2020 terá lugar o concurso de creación na Barva
de Heredia.
17 Os artistas finalistas seleccionados para participar do 12 ao 14 de marzo no FESTIVAL
e no Concurso de Creación de Duos e Solos, SOLDOS EN DANZA / CR, deberán estar
ao día de todas as súas obrigas profesionais, civís e penais, tamén deben ter. seguro
médico e de viaxe para estranxeiros (PARA TODOS OS PARTICIPANTES DO SUR
AMÉRICA O MINISTERIO DE COSTA RICANA SANITARIA DEMANDA A VACCINA
CONTRA O FEBRE AMARILLO PARA ENTRAR NO PAÍS http://www.costaricaembassy.org/in .. .). Todos estes requisitos son esenciais para participar en todas as
actividades.
18 Todo o material cinematográfico xerado por SÓLODOS EN DANZA estará a
disposición da organización. A organización resérvase o dereito de gardar todo o material
enviado, incluídas as obras non seleccionadas para o seu arquivo histórico; Así mesmo, a
organización estará exenta dos dereitos das imaxes tomadas polo fotógrafo da
organización, durante a súa realización. As redes de televisión locais, rexionais e
nacionais e internacionais permitirán a rodaxe gratuíta do evento con fins informativos,
ningún coreógrafo e intérprete poderá impedir a filmación dos eventos.
19 SÓLODOS EN DANZA premiará un traballo para que poida ser exposto nunha xira por
diferentes festivais, concursos e plataformas culturais internacionais. Ademais, os
gañadores realizarán coloquios, obradoiros e participarán con SÓLODOS en diferentes
actividades culturais durante o percorrido. SÓLODOS EN DANZA proporcionará e
xestionará o billete de avión a Madrid para o traballo gañador, ademais o equipo de
SóLODOS coordinará os seus traslados, aloxamentos e mantemento, durante a xira a
festivais, talleres ou actividades culturais. A organización realizará traballos de
acompañamento para os artistas durante a súa xira polos diferentes festivais. As datas da
viaxe e da xira estarán entre xuño e xullo de 2020.
20 SóLODOS non xestionará nin asumirá ningunha responsabilidade en relación con
Visas.
21 Os gañadores de SóLODOS EN DANZA / COSTA RICA de edicións anteriores non
poderán participar como creadores nin como intérpretes.
22 Calquera outro caso non incluído nestas normas será resolto pola dirección do Comité
Organizador.
23 Ser seleccionado no concurso implica a aceptación destas normas. O incumprimento
pode deixar a creación premiada sen axudas, viaxes e estadías.
CONTEXTO NO QUE SE CELEBRA SóLODOS EN DANZA:

SóLODOS EN DANZA é unha plataforma cultural, un proxecto artístico-social que xera
intercambio e mobilidade entre artistas latinoamericanos. Emprega diferentes estratexias
de colaboración para construír unha ponte cultural entre artistas de dous continentes,
América e Europa. SÓLODOS EN DANZA é un espazo de colaboración e intercambio
entre institucións públicas, privadas, festivais, organizacións sociais, culturais e artistas.
As colaboracións realízanse grazas á xenerosidade das persoas implicadas nos
diferentes proxectos. A plataforma ofrece bolsas, residencias artísticas, intercambios
técnicos profesionais, coaching con académicos especializados en artes escénicas entre
outros. SóLODOS quere reforzar o traballo dos creadores latinoamericanos mediante o
traballo comunitario, realizando un exercicio coreográfico colectivo, construíndo
mobilidade entre proxectos con afecto e comercio.
O PREMIO:
SóLODOS EN DANZA premiará un traballo que percorrerá diferentes Festivais,
comunidades españolas e plataformas culturais latinoamericanas. Ademais, os gañadores
realizarán coloquios, obradoiros e participarán en diferentes actividades culturais durante
o percorrido.
SóLODOS EN DANZA achegará a viaxe a Madrid, á obra gañadora.
O equipo de SóLODOS estará coordinando os seus traslados, aloxamentos e
manutención durante toda a xira por Europa. A organización realizará traballos de
acompañamento para os artistas durante o seu percorrido polos diferentes lugares.
- Viaxe a España: datas entre principios de xuño e finais de xullo de 2020 (datas exactas
a concretar coa organización).
- Visita por diferentes Festivais e rexións de España, en espazos non convencionais.
-Talleres internacionais.
Este premio non supón ningunha compensación económica.
Ligazón SóLODOS EN DANZA / COSTA RICA / 2019: https://vimeo.com/341088517
ORGANIZA: Sólodos / COPRODUCE: Centro Cultural de España en Costa Rica - El
Farolito.

www.solodos.es

