
CONVOCATÒRIA PER A LA RECEPCIÓ DE PROPOSTES D’ESPECTACLES PER 

A LA TEMPORADA 2020-2021 (Programació adults / Sala Baixos22 i Sala Àtic22) 

Termini: del 17 de gener al 16 de febrer de 2020 

El dilluns 9 de març farem pública la resolució de la convocatòria i enviarem un correu 

electrònic a totes les companyies. 

Convocatòria per a la recepció de propostes d’espectacles per a la programació adults 

per a l’espai Baixos22 i Àtic22 del Teatre Tantarantana: 

Podran participar a Baixos22: 

– Companyies professionals amb un mínim de dos espectacles estrenats en el circuit 

professional. 

– Espectacles que s’hagin estrenat fora de la ciutat de Barcelona. 

– Projectes en procés d’assaig però amb material (dossier, text, etc) que permeti fer 

una valoració. 

Podran participar a Àtic22: 

– Companyies professionals del circuit professional. 

– Espectacles que s’hagin estrenat fora de la ciutat de Barcelona. 

– Projectes en procés d’assaig però amb material (dossier, text, etc) que permeti fer 

una valoració. 

Material que cal presentar: 

– Dossier de l’espectacle. Adjuntar crítiques, en cas de tenir-ne. 

– Una gravació de l’espectacle. Si és tracta d’una proposta en procés de creació cal 

poder visionar algun vídeo d’assaig. 

– Material gràfic: fotos en alta resolució, teaser de l’espectacle, cartell, etc. 

Criteris artístics: 

– La trajectòria dels integrants i de la pròpia companyia. 

– Textos d’autoria contemporània, tant catalans com estrangers. 

– Adaptacions d’autors/es clàssics. 

– Muntatges que integrin diverses disciplines: text, cos, música, video, etc. 

– Propostes de dansa / teatre físic. 

– Espectacles que tractin temes d’interès sobre la nostra societat. 

– Espectacles que commemorin dates especials: naixement o mort d’algun autor/a 

interessant, esdeveniments històrics especials. 

Presentació de propostes: 
Les sol·licituds es podran presentar fins al 16 de febrer de 2020 omplint el formulari web. 

Més informació a: 

Teatre Tantarantana 

Correu electrònic: programacio@tantarantana.com 

Telèfon: 93 441 70 22 

 


