
 
 
 

CONVOCATÒRIA PER A LA RECEPCIÓ DE PROPOSTES D’ESPECTACLES 
PER A LA TEMPORADA 23-24 (Programació de setembre 2023 a gener 
2024). PROGRAMACIÓ ADULTS: SALA BAIXOS 22 I SALA ÀTIC 22 
 
 
 
 
Termini: Del 22 de setembre al 2 de novembre de 2022 
El dimecres 30 de novembre de 2022 es farà pública la resolució de la convocatòria i s’enviarà 
un correu electrònic en resposta a totes les propostes rebudes. 
 
 
 
Introducció: 
 
Convocatòria per a la recepció de propostes d’espectacles per a la programació adults per a 
l’espai Baixos 22 i Àtic 22 del Teatre Tantarantana. 
 
 
Participació: 
 
Aquesta convocatòria està oberta a creadors, creadores i companyies amb domicili a 
Catalunya o a la resta d’Espanya. 
 
Material que cal presentar: 
 

• Dossier de l’espectacle. Adjuntar crítiques, en cas de tenir-ne. 
• Una gravació de l’espectacle. Si es tracta d’una proposta en procés de creació cal 

poder visionar algun vídeo d’assaig. 
• Material gràfic: Fotos en alta resolució, vídeo promocional de l’espectacle, cartell, etc. 

 
 
Criteris: 
 
Les propostes seran seleccionades seguint els criteris següents: 
 

• Qualitat artística de la proposta. 
• Trajectòria de les integrants i de la pròpia companyia. 
• Grau d’interès i singularitat del projecte. 
• Valors en perspectiva de gènere, sostenibilitat i accessibilitat de la proposta. 

 
Es valorà de manera particular: 
 

• Posades en escena de textos d’autoria contemporània, tant catalana com estrangera. 
• Adaptacions d’autors i autores clàssiques. 
• Muntatges que integrin diverses disciplines: text, cos, música, vídeo, etc. 



 
 
 

• Espectacles que tractin temes relacionats amb els grans desafiaments de la 
contemporaneïtat.  

• En les propostes presentades per participar en la programació de l’Àtic 22 es valorarà 
positivament que no superin tres intèrprets. 

 
 
Presentació de propostes: 
 
Les sol·licituds es podran presentar fins al 2 de novembre de 2022 emplenant el formulari que 
podeu trobar a l’adreça web: https://podio.com/webforms/27929820/2189926 
 
 
Condicions:  
 
La companyia rebrà: 

 
• El 70% del taquillatge net recaptat durant el període de funcions. 
• Comunicació, premsa i difusió de l’espectacle des dels departaments del Tantarantana. 
• Un tècnic de Tantarantana per dur a terme (tirar) funció (sempre que la proposta 

estigui programada un mínim de dues setmanes). 
 
 
 
 
 
 
Més informació a: 
Teatre Tantarantana 
programacio@tantarantana.com 
93 441 70 22 

https://podio.com/webforms/27929820/2189926

