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Bases d’inscripció d’espectacles
Móra d’Ebre, 24, 25, 26 i 27 de maig de 2018
Què és Litterarum Móra d’Ebre?
Litterarum Móra d’Ebre, la fira d’espectacles literaris, promou propostes escèniques
de qualsevol disciplina de les arts de l’espectacle basades en textos literaris escrits
originalment en llengua catalana que no havien estat concebuts per a l’escena.
Litterarum Móra d’Ebre és més que un festival, és una fira professional que vol posar
en contacte artistes i programadors per omplir arreu les programacions culturals
d’espectacles basats en literatura catalana i, així, donar visibilitat a tota la producció
artística que lliga la paraula i la música, la paraula i la imatge o la paraula i el moviment.
Qui organitza Litterarum Móra d’Ebre?
Litterarum Móra d’Ebre està organitzat per l’Ajuntament de Móra d’Ebre i la Institució
de les Lletres Catalanes amb la col·laboració de l’Institut Català de les Empreses
Culturals i la Diputació de Tarragona.
Què implica la participació a Litterarum Móra d’Ebre?
• Les companyies seleccionades realitzaran una actuació durant els dies de la fira.
• Podran participar en l’activitat Cafè i… Companyia, en què disposaran de 10 min per
presentar la seva proposta als programadors, en un espai distès i prenent cafè.
• Fins a cinc components estan convidats al dinar de programadors per tal de facilitar
l’intercanvi de contactes.
• Si la companyia vol, pot restar inscrita i visible a l’aplicació per a mòbils i tauletes
Espectacles Literaris (disponible a Apple Store i Google Play).
• Si es donen les condicions de contingut i tècniques, podran formar part d’un catàleg
d’activitats internacionals.
Quins són els espais de Litterarum Móra d’Ebre? 1
1.
L’organització pot
decidir programar
a altres espais
singulars.

• La Llanterna Teatre
• Carpa de la Fira del Llibre
• Biblioteca Comarcal Móra d’Ebre
• Llibreria Bassa
• Casa noble Montagut
• Sala de la Democràcia
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Qui pot participar a Litterarum Móra d’Ebre?
La participació a la fira està oberta a companyies, grups, col·lectius, intèrprets,
associacions, empreses, etc. que presentin propostes amb un plantejament
professional de les diverses disciplines de les arts de l’espectacle.
Les propostes, que s’adreçaran tant a un públic adult com familiar, infantil i juvenil,
es catalogaran dins les tipologies i disciplines que es relacionen a continuació: 2
2.
L’organització
es reserva el
dret d’admetre
propostes d’interès
especial que no
estiguin tipificades
en aquestes
disciplines.

• arts escèniques (teatre de carrer, teatre de petit i mitjà format, titelles, mim i formes
animades, recitals de poesia, narracions i lectures dramatitzades)
• arts i músiques de carrer (animació, cercaviles i animació infantil)
• arts del circ i de la pista (acrobàcia, humor, màgia, poesia visual, il·lusionisme
i pallassos)
• dansa
• música i cant (en tots els seus gèneres)
• multidisciplinaris
• altres no inclosos en els apartats anteriors
Quines són les condicions de participació?
1. Condicions econòmiques
Els grups i les companyies incloses dins el programa de Litterarum Móra d’Ebre
percebran una remuneració fixa en concepte de despeses generals i es regiran sota les
quantitats següents:
• Espectacle amb remuneració format biblioteca o microespai escènic
(fins a 300 € IVA inclòs)
• Espectacle amb remuneració petit format escènic
(preu especial Litterarum fins a 600 € IVA inclòs)
• Espectacle amb remuneració mitjà format escènic
(preu especial Litterarum fins a 900 € IVA inclòs)
Les companyies que siguin programades s’han de comprometre a oferir els preus
especials Litterarum als programadors que les contractin abans del 15 de juliol de 2018.
Molt important
El transport i l’allotjament aniran a càrrec de la companyia.
Els dinars del dijous 24, divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 aniran a càrrec
de l’organització, perquè formen part de la trobada amb programadors.
A les companyies que actuen a partir de les 19 h, l’organització els facilitarà tiquets
especials per sopar el mateix dia de l’actuació.
2. Condicions tècniques
• Els tècnics de la companyia són responsables del muntatge i de la conducció del so
i la il·luminació de la representació.
• Qualsevol material escenogràfic i fungible (com ara gelatines, làmpades,
pirotècnia…), instrument musical o projector audiovisual va a càrrec del grup
o la companyia.
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Inscripció
La convocatòria artística de Litterarum 2018 comença el 2 de novembre i finalitza
el 15 de desembre de 2017 (ambdós inclosos).
No s’admetran inscripcions després d’aquesta data.
Per formalitzar la inscripció és indispensable emplenar el formulari de sol·licitud en
línia que trobareu al lloc web www.litterarum.cat. Si teniu qualsevol dubte, podeu
enviar un correu electrònic a companyies@litterarum.cat.
Si en el termini fixat no s’hagués aportat tot el material requerit, Litterarum Móra d’Ebre
no garanteix que es tingui en consideració la sol·licitud.
Confirmació de participació
Entre l’1 i el 10 de març de 2018, s’enviarà un correu electrònic a les companyies i
els grups acceptats per formar part de la programació i també a les companyies no
seleccionades.
• Les companyies acceptades rebran un correu electrònic amb la documentació:
el dossier de participació, la fitxa de programació i el document de pressupost.
• Caldrà que ho emplenin (concretant dates, horaris disponibles i necessitats
tècniques) i ho retornin signat a la secretaria tècnica en un termini màxim de 15 dies.
Observacions
El material aportat pels grups i les companyies seleccionats pot ser utilitzat per a la
publicitat de la fira, els dossiers de premsa, el manual de professionals, entre altres.
Litterarum Móra d’Ebre pot fer fotografies i enregistrar imatges en vídeo de l’espectacle
per a la difusió durant els dies de celebració de la fira i la resta de l’any, sempre sense
ànim de lucre.
Més informació i consultes:
Taleia Cultura
Oriol Borràs
933 196 069
companyies@litterarum.cat
Tota la informació de Litterarum Móra d’Ebre també a:
www.twitter.com/firalitterarum
www.facebook.com/firalitterarum
www.instagram.com/firalitterarum

