ETS UNA PERSONA CREATIVA?
VOLS MOSTRAR‐HO EN UN ESCENARI?
TENS UN PROJECTE CULTURAL?
EL VOLS DONAR A CONÈIXER?

PA R T I C I PA
A LA PRIMERA TROBADA DE

L’A LTA V E U C U LT U R A L
DISSABTE 8 DE FEBRER
El termini de presentació de sol∙licituds
1 de febrer

L’Altaveu cultural neix amb la idea de dinamitzar diferents
trobades culturals al Barri Vell oferint un nou circuit cultural al
centre cívic. L’Altaveu vol esdevenir un nou espai cultural, proper,
creatiu i acollidor posant a la palestra l’artista que vulgui fer alguna
activitat i mostrar‐la en públic.
Es realitzarà en un format trimestral, obert al barri i totalment
gratuït per gaudir d’artistes emergents . L’Altaveu proposarà
quatre trobades de caràcter trimestral, els dissabtes de 19 a 21 h al
mateix Centre Cívic.
La coordinació i dinamització anirà a càrrec de l’Associació Cultural
Màgic Room i el Centre Cívic Barri Vell ‐ Mercadal.
Com hi puc participar?
•
•

Enviant un correu a vadoveo@hotmail.com
Enviant un missatge privat a les diferents xarxes socials de
l'Altaveu Cultural
Instagram(@altaveucultural) i Twitter (@altaveucultural)

Quina informació bàsica necessitem?
1.
1.
2.
3.

Les teves dades personals:
Nom i cognoms i el correu electrònic
Breu explicació de la proposta cultural
El temps de durada. Heu de saber que el temps per a cada
proposta ha d’anar de 10 a 15 minuts màxim
Informar de les necessitats tècniques

Si la teva proposta ha estat seleccionada rebràs un correu de
confirmació. Posteriorment us informarem de totes les propostes
seleccionades i de l’ordre d’actuació. No obstant, recomanem a
tots els participants arribar puntualment per si us hem d’informar
de canvis d’última hora.
Participa de les diferents trobades culturals amb l’objectiu de
crear conjuntament un nou circuït cultural a Girona

Ho organitza:

Xarxa de Centres Cívics de Girona
C. Cívic Barri Vell-Mercadal | C. Cort Reial, 7
17004 Girona | Tel. 972 010 005
ccbarrivell@ajgirona.cat | www.ajgirona.cat/ccivics

