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BASES	DE	PARTICIPACIÓ	EN	RUSSAFA	ESCÈNICA	2018		
	
1.OBJECTE	I	DESTINATARIS	
1.1-	Objecte.	
L’objecte	d’aquesta	convocatòria	és	la	presentació	de	propostes	escèniques,	dins	dels	terminis	establerts	(des	del	dilluns	2	d’abril	fins	el	dilluns	
30	d’abril	de	2018,	ambdós	dies	inclosos),	per	part	d’artistes/companyies	que	després	d’un	procés	de	selecció	passaran	a	formar	part	de	Russafa	
Escènica	2018.	Una	vuitena	edició	que	se	celebrarà	del	dijous	20	de	setembre	al	diumenge	7	d'octubre	de	2018,	tots	dos	dies	inclosos,	en	espais	
privats	i	públics	del	barri	de	Russafa	a	València	i	a	altres	espais	de	la	ciutat.	
En	aquestes	propostes,	 tal	com	és	 ja	característic	d’aquest	 festival,	es	valorarà	el	projecte	de	participació	entre	 les	arts	escèniques	 fusionades	
amb	altres	disciplines	artístiques		visuals	(pintura,	escultura,	fotografia,	vídeo...),	com	un	dels	elements	motors	del	projecte.	
Podran	presentar-se	projectes	dins	de	TRES	MODALITATS:	VIVERS,	BOSCOS	i	JARDÍ	ESCÈNIC	
-“VIVERS	(propostes/projectes/espectacles	entre	20	i	30	minuts	de	durada)”	
-“BOSCOS	(propostes/projectes/espectacles	entre	55	i	75	minuts	de	durada)”		
-“JARDÍ	ESCÈNIC	(propostes	entre	5	i	7	minuts	de	durada)”	

	
1.2-	Destinataris.		
Les	companyies/artistes	podran	enviar	una	o	diverses	propostes	a	qualsevol	de	les	tres	modalitats.		
Ja	que	Russafa	Escènica	és	un	festival	que	desitja	donar	visibilitat	principalment	als	artistes	de	 la	Comunitat	Valenciana,	els	espectacles	de	fora	
d'aquesta	comunitat	no	representaran	més	del	25%	de	la	programació	total.		
En	tots	els	casos,	les	despeses	d'allotjament,	transport	i	dietes,	seran	a	càrrec	de	les	companyies/artistes	(ja	siguen	de	la	Comunitat	Valenciana	o	
d'altres	territoris).	
	

2.	TEMA	
El	tema	al	voltant	del	qual	giraran	les	peces	a	RUSSAFA	ESCÈNICA	2018	serà	“SOROLLS”.	
	

3.	TERMINI	DE	PRESENTACIÓ	DE	PROJECTES	
Des	del	dilluns	2	d’abril	fins	el	dilluns	30	d’abril	de	2018,	ambdós	dies	inclosos.	
3.1-	Emplenant	el	formulari	d'inscripció	via	web.	
NOTA	1:	Una	vegada	siga	enviada	la	proposta,	en	un	termini	de	48h	màxim,	es	respondrà	un	Mail	amb	la	confirmació	de	la	recepció	del	material	i	
que	tot	està	“OK”.		
NOTA	2:	A	 partir	 de	 la	 recepció	del	Mail	 confirmant	 la	 recepció	de	 la	 proposta,	 i	 si	 hagueren	errors	 en	 la	 fitxa	d'inscripció	o	mancara	 alguna	
informació,	en	aquest	Mail	s'informarà	als	participants	i	es	disposarà	d'un	màxim	de	72h	per	a	esmenar	aquests	errors.	
	

4.	REQUISITS	GENERALS	PER	A	LES	TRES	MODALITATS	DE	PROPOSTES	
4.1-Els	artistes/companyies	participants	han	de	comptar	amb	 la	capacitat	 i	estructura	 legal	per	a	poder	 facturar	al	Festival	 i	contractar	als	seus	
treballadors	
4.2-Tindran	preferència	les	obres	creades	expressament	per	al	festival	i	no	s'admetran	peces	ja	estrenades	o	mostrades	en	la	ciutat	de	València.			
4.3-	 Les	 necessitats	 tècniques,	 acomodació	 dels	 espectadors	 en	 cadires,	 organització	 i	 tràfic	 dels	mateixos,	mobiliari	 que	 es	 necessite,	 focus,	
altaveus	i	costos	de	producció	de	cada	proposta,	seran	autogestionades	per	cada	artista/companyia.	
4.4-	 S'acceptaran	propostes	en	qualsevol	 idioma	 (tot	 tenint	preferència	els	projectes	en	valencià,	castellà,	els	que	utilitzen	ambdues	 llengües	 i	
aquells	no	textuals).		

	
5.	DRETS	D’AUTOR	
5.1-	Pel	 que	 fa	 als	 drets	 d'autor,	Russafa	Escènica	es	 compromet	 a	 retenir-los	 dels	 ingressos	 de	 taquilla	 i	 liquidar-los	 a	 la	 Societat	
General	d'Autors	i	Editors	(SGAE)	de	conformitat	amb	les	tarifes	que	aquesta	té	establides.	El	repartiment	de	la	taquilla	es	realitzarà,	
una	vegada	descomptat	el	10%	en	concepte	de	drets	d'autor	i	el	seu	IVA	corresponent.	
5.2-		Els	projectes	seleccionats	hauran	de	comptar	amb	les	autoritzacions	necessàries	en	el	cas	d'utilitzar	obres	alienes.		
5.3-		En	el	cas	que	els	creadors	no	siguen	socis	d'una	entitat	de	gestió,	Russafa	Escènica	podrà	retenir	el	10%	de	la	taquilla	per	a	cobrir	
qualsevol	possible	reclamació	posterior	en	concepte	de	drets	d'autor.		
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6.	REQUISITS	PARTICULARS	DELS	VIVERS,	BOSCOS	I	JARDÍ	ESCÈNIC	
	
6.1	VIVERS	
Al	2018	cada	“Viver”	seleccionat	rebrà	en	concepte	de	catxé	500€	+IVA	per	la	participació	en	el	Festival	de	Tardor	Russafa	Escènica.	
Aquest	catxé	serà	abonat	mitjançant	transferència	bancària,	prèvia	presentació	de	la	factura	corresponent.	Aquesta	factura	haurà	d'enviar-se	dins	
dels	següents	15	dies	naturals	després	de	la	finalització	del	festival.	A	aquesta	factura	se	li	inclourà	la	part	corresponent	al	50%	de	la	taquilla	que	
també	se	li	abonarà	a	cadascuna	de	les	companyies.	Si	la	peça	no	és	estrenada,	per	qualsevol	tipus	de	raó,	no	s'abonarà	aquest	import.	
	
NOTA:	 Amb	 aquest	 import	Russafa	Escènica	2018	 desitja	 col·laborar	 amb	 les	 despeses	 de	 contractació	 dels	 intèrprets.	 En	 qualsevol	 cas,	 cada	
companyia/artista,	podrà	invertir	aquests	recursos	en	el	que	considere	necessari.	
	
Els	artistes	escènics/companyies	treballaran	amb	un	artista	visual.		
L'obra	d’aquest	artista	visual	es	podrà	vendre	durant	el	festival	si	així	ho	desitja	el	propi	artista	visual	i	la	companyia/artista	amb	la	qual	participa.	
(Els	espais	i	l'organització	no	es	quedaran	cap	percentatge	d'aquestes	vendes)		

	
	 6.1.1)	Durada	de	les	propostes	i	aforament.	
	 .-Entre	20	i	30	minuts.	(No	s'admeten	propostes/projectes	de	menys	de	20	minuts	i	més	de	30).		
	 .-Mínim	20	espectadores	i	màxim	35.	
	
	 6.1.2)	Espai	de	representació.		

.-Les	propostes	de	VIVERS	poden	venir	amb	una	proposta	d'espai	o	deixar	aquesta	decisió	en	mans	de	l'organització.	

.-Si	se	sol·licita	un	espai	concret,	l'organització	intentarà	proporcionar	l'espai	sol·licitat,	o	en	el	seu	defecte,	un	de	similar.	

.-L'assignació	final	dels	espais	de	representació	dependrà	sempre	de	l'organització.	
	
	 6.1.3)	Representacions	diàries.	
	 Els	Vivers*	seleccionats	es	comprometen	a	fer	dues	representacions	diàries	mínimes	i	un	màxim	de	tres.	

*El	nombre	de	Vivers	seleccionats	per	a	conformar	la	programació	de	2018	serà:	10.		
	

	

REPRESENTACIONS	I	HORARIS	(VIVERS)	2018*	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Dimecres	26.	 2	representacions	(19h	i	20h)	
Dijous	20.	 2	representacions	(19h	i	20h)		 	 	 Dijous		27.	 2	representacions	(19h	i	20h)	
Divendres	21.	 2	representacions	(19h	i	20h)			 	 			 Divendres	28.	 2	representacions	(19h	i	20h)	
Dissabte	22.	 2	representacions	(19h	i	20h)		 	 	 Dissabte	29.	 3	representacions	(19h,	20h	i	21h)	
Diumenge	23.	 2	representacions	(19h	i	20h)			 	 	 Diumenge	30.	 3	representacions	(19h,	20h	i	21h)	
	
TOTAL	DE	REPRESENTACIONS	QUE	REALITZARÀ	CADA	VIVER:	20		
*Aquesta	és	una	estimació	aproximada.	El	nombre	real	de	representacions	es	decidirà	a	la	primera	reunió	amb	les	companyies/artistes	seleccionats.		

	

	
6.1.4)	Recaptació	i	taquilla.	
.-La	recaptació	que	generen	els	vivers	es	realitzarà,	una	vegada	descomptats	els	drets	d'autor	i	el	seu	IVA	corresponent,	amb	els	següents	
percentatges:		

	 50%	para	las	companyies/artistes,	50%	per	a	l’organització	del	Festival.	
	
.-	Els	vivers	participants	podran	optar	entre	aquestes	dues	modalitats	de	repartiment	de	la	recaptació:	

1) Cobrar	el	50%	d’allò	recaptat	exclusivament	per	la	seua	proposta		
2)	 	Que	 el	 seu	 50%	 vaja	 a	 una	 borsa	 comunal	 amb	 la	 resta	 de	 Vivers	 que	 hagen	 indicat	 aquesta	 opció	 en	 la	 fitxa	

d'inscripció.		
	 En	el	cas	d'optar	per	aquesta	segona	opció,	el	percentatge	de	tots	els	vivers	participants,	que	hagen	seleccionat	aquesta	

opció,	es	dividirà	i	repartirà	a	parts	iguals	entre	ells.	
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.-Les	 companyies/artistes	 facturaran	 al	 festival	 el	 seu	 %	 corresponent	 (IVA	 inclòs)	 afegit	 als	 500€	 de	catxé	anteriorment	 indicats.	 El	
festival	rebrà	una	única	factura	de	cadascuna	de	les	companyies	participants	sumant	tots	dos	imports.	
.-L'import	serà	abonat	mitjançant	transferència	bancària	en	el	compte	corrent	indicat	a	la	factura.	El	pagament	de	la	mateixa	es	realitzarà	
en	un	termini	màxim	de	30	dies	naturals	una	vegada	rebuda	la	factura	dins	dels	terminis	anteriorment	indicats.	

	 	
	 6.1.5)	Criteris	de	valoració	
	 .-	Es	valorarà	positivament	que	les	companyies/artistes	presenten	propostes	què	es	realitzaran	en	Valencià.	

.-	Es	valoraran	positivament	aquelles	companyies/artistes	on	a	l'equip	artístic/tècnic	existisca	una	representació	equilibrada	de	dones	i	
homes.		

	
	
	 6.1.6)	Contractació.	

Les	 companyies/artistes	 que	 presenten	 un	 VIVER,	 una	 vegada	 seleccionades,	 adquireixen	 amb	 el	 festival	 el	 compromís	 que	 els	 seus	
intèrprets	 estiguen	 contractats	 i	 assegurats	 per	 compte	 de	 la	 citada	 companyia/artista	 durant	 el	 període	 d'exhibició	 de	 la	 proposta.	
L'organització	es	reserva	el	dret	a	sol·licitar	aquesta	documentació.		
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6.2	BOSCOS	
Al	2018	cada	“Bosc”	seleccionat	rebrà	en	concepte	de	catxé	1000€	+	IVA	per	la	participació	al	Festival	de	Tardor	RussafaEscènica.	
Aquest	catxé	serà	abonat	mitjançant	transferència	bancària,	prèvia	presentació	de	la	factura	corresponent.	Aquesta	factura	haurà	d'enviar-se	dins	
dels	següents	15	dies	naturals	després	de	la	finalització	del	festival.	A	aquesta	factura	se	li	inclourà	la	part	corresponent	al	50%	de	la	taquilla	que	
també	se	li	abonarà	a	cadascuna	de	les	companyies.		
	

6.2.1)	Duració	de	las	propostes	i	aforament.	
.-Entre	55	y	75	minuts.	(No	s'admeten	propostes/projectes	de	menys	de	55	minuts	i	més	de	75)	
.-L'aforament	 ho	 decideix	 l'artista/companyia	 en	 relació	 a	 l'espai,	 (de	 forma	 consensuada	 amb	 l'organització	 i	 mai	 per	 a	 més	 de	 80	
espectadors	ni	menys	de	40)	
	
6.2.2)	Espai	de	representació.		
.-Les	propostes	de	BOSCOS	poden	venir	amb	una	proposta	d'espai	o	deixar	aquesta	decisió	en	mans	de	l'organització.		
.-Si	se	sol·licita	un	espai	concret,	l'organització	intentarà	proporcionar	l'espai	sol·licitat,	o	en	el	seu	defecte,	un	de	similar.	
.-L'assignació	final	dels	espais	de	representació	dependrà	sempre	de	l'organització.	

	
	 6.2.3)	Representacions	diàries.	
	 Els	Boscos	seleccionats*	es	comprometen	a	fer	entre	una	i	dues	representacions	diàries.		

*El	nombre	de	Boscos	seleccionats	per	a	conformar	la	programació	de	2018	serà:	4.		
	

REPRESENTACIONS	I	HORARIS	(BOSCOS)	2018*	
	 	 	 	 	 Dimecres	26	.	 1	representació	(21h)	
Dijous		20.	 1	representació	(21h)		 Dijous	27.		 1	representació	(21h)	
Divendres	21.	 1	representació	(21h)		 Divendres	28.	 1	representació	(21h)	
Dissabte	22.	 2	representacions	(19h	i	21h)	Dissabte	29.	 2	representacions	(19h	i	21h)	
Diumenge	23.	 2	representacions	(19h	i	21h)	Diumenge	30.	 2	representacions	(19h	i	21h)	
	 	 	
*TOTAL	DE	REPRESENTACIONS	QUE	REALITZARÀ	CADA	BOSC:	13		
*Aquesta	és	una	estimació	aproximada.	El	nombre	real	de	representacions	es	decidirà	a	la	primera	reunió	amb	les	companyies/artistes	seleccionats.	.		

	

6.2.4)	Recaptació	i	pagament.	
.-La	recaptació	dels	Boscos	es	dividirà,	una	vegada	descomptats	els	drets	d'autor	i	el	seu	IVA	corresponent,	en	els	següents	percentatges:	
50%	per	a	la	companyia	i	50%	per	a	l'organització	del	Festival.	
.-La	recaptació	de	cada	Bosc	dependrà	del	nombre	d'espectadors	i	entrades	venudes	de	la	seua	proposta.		
.-Les	 companyies/artistes	 facturaran	 al	 festival	 el	 seu	%	 corresponent	 (IVA	 inclòs)	 afegit	 als	 1000€	 de	catxé	anteriorment	 indicats.	 El	
festival	rebrà	una	única	factura	de	cadascuna	de	les	companyies	participants	sumant	tots	dos	imports.	
.-L'import	serà	abonat	mitjançant	transferència	bancària	en	el	compte	corrent	indicat	a	la	factura.	El	pagament	de	la	mateixa	es	realitzarà	
en	un	termini	màxim	de	30	dies	naturals	una	vegada	rebuda	la	factura	dins	dels	terminis	anteriorment	indicats	

	
	 6.2.5)	Criteris	de	valoració	
	 .-	Es	valorarà	positivament	que	les	companyies/artistes	presenten	propostes	què	es	realitzaran	en	Valencià.	

.-	Es	valoraran	positivament	aquelles	companyies/artistes	on	a	l'equip	artístic/tècnic	existisca	una	representació	equilibrada	de	dones	i	
homes.		
	

	 6.2.6)	Contractació.	
Les	 companyies/artistes	 que	 presenten	 un	 VIVER,	 una	 vegada	 seleccionades,	 adquireixen	 amb	 el	 festival	 el	 compromís	 que	 els	 seus	
intèrprets	 estiguen	 contractats	 i	 assegurats	 per	 compte	 de	 la	 citada	 companyia/artista	 durant	 el	 període	 d'exhibició	 de	 la	 proposta.	
L'organització	es	reserva	el	dret	a	sol·licitar	aquesta	documentació.		
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6.3	JARDÍ	ESCÈNIC	
Al	2018	estrenem	el	“Jardí	Escènic”	
Una	co-producció	entre																																																					I	
	
	
	
	
En	què	consisteix?	
En	una	proposta	formada	per	6	peces	escèniques	d'entre	5	i	7	minuts.		
Aquestes	peces	poden	ser	o	no	textuals	i	comptar	amb	un	màxim	de	dos	intèrprets.		
A	l'hora	de	la	selecció	de	propostes	dins	d'aquesta	categoria	es	valorarà	la	simplicitat	i	essència	de	les	propostes,	i	que	predomine	allò	“escènic”	
sobre	allò	“performatiu”.		
	
Al	 2018	 cadascun	 dels	 sis	 participants	 del	 “Jardí	 escènic”	 seleccionat	 rebrà	 en	 concepte	 de	catxé	300€	 +	 IVA	 per	 la	 participació	 al	 Festival	
de	Tardor	Russafa	Escènica.		
Aquest	catxé	serà	abonat	mitjançant	transferència	bancària	prèvia	presentació	de	la	factura	corresponent.	Aquesta	factura	haurà	d'enviar-se	dins	
dels	 següents	 15	dies	 naturals	 després	 de	 la	 finalització	 del	 festival.	 El	 pagament	de	 la	mateixa	 es	 realitzarà	 en	un	 termini	màxim	de	30	dies	
naturals	una	vegada	rebuda	la	factura	dins	dels	terminis	anteriorment	indicats.		
	
NOTA:	 Amb	 aquest	 import	Russafa	Escènica	2018	 desitja	 ajudar,	 col·laborar	 i	 fomentar,	 amb	 les	 despeses	 de	 contractació	 dels	 intèrprets.	 En	
qualsevol	cas,	cada	companyia/artista,	podrà	invertir	aquests	recursos	en	el	que	considere	necessari.		
	

6.2.1)	Duració	de	les	propostes	
.-Entre	5	y	7	minuts.	(No	se	admeten	propostes/projectes	de	menys	de	5	minuts	i	més	de	7)	
	
6.2.2)	Espai	de	representació.		
.-Totes	 les	 propostes	 es	 realitzaran	 en	 diversos	 espais	 interiors	 i	 exteriors	 de	 les	 instal·lacions	 del	 CENTRE	 DEL	 CARME	 CULTURA	
CONTEMPORÀNIA.	
C/	Museu	nº	2,	46003,	València.	
	

	 6.2.3)	Representacions	diàries	i	horaris.	
	 Les	peces	que	conformen	el	“Jardí	escènic”	realitzaran	dues	actuacions.		
	 Cada	actuació	consta	de	sis	representacions	de	cada	peça	cada	15	minuts.	
	
	 .-Horari	de	les	representacions:	
	 Divendres	5	d’octubre	de	2018	de	18h	a	19:30.		
	 Dissabte	6	d’octubre	de	2018	de	12h	a	13:30h.	
	
.-L’accés	per	als		espectadors	per	a	veure	el	“Jardí	escènic”	és	gratuït.	
	
.-Els	espais	de	representació	dins	del	Centre	del	Carme,	tant	interiors	com	exteriors,	s'assignaran	en	una	reunió	durant	el	mes	de	Maig	de	2018	
amb	els	sis	participants	que	conformen	el	Jardí	i		conjuntament	amb	el	Centre	del	Carme.		
	
	 6.3.4)	Criteris	de	valoració	
	 .-	Es	valorarà	positivament	que	les	companyies/artistes	presenten	propostes	què	es	realitzaran	en	Valencià.	

.-	Es	valoraran	positivament	aquelles	companyies/artistes	on	a	l'equip	artístic/tècnic	existisca	una	representació	equilibrada	de	dones	i	
homes.		
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7.	CONDICIONS	GENERALS	UNA	VEGADA	SELECCIONATS	
7.1-	REUNIONS:		
Els	seleccionats	de	 les	tres	categories	(Vivers,	Boscos	 i	 Jardí	escènic),	es	comprometen	a	assistir	a	 les	dues	reunions	que	es	realitzaran	
abans	de	l'estrena	de	la	seua	proposta	en	el	festival,	sent	la	primera	al	juny	i	una	altra	al	setembre	abans	de	començar	el	festival.	En	cas	
de	no	poder	assistir	ho	comunicaran	al	festival	i	enviaran	a	algú	que	els	represente.	
	
7.2-	LOGOTIP:		
El	logotip	de	Russafa	Escènica	apareixerà,	de	forma	rellevant,	en	tots	els	mitjans	gràfics	que	realitzen	 les	companyies/artistes	durant	el	
Festival	i	en	la	seua	futura	exhibició	en	altres	espais	i	circuits	(cartells,	fotografies	per	a	difusió	en	xarxes	socials,	programes	d'impremta	i	
virtuals…).	
Durant	quant	de		temps?	Una	vegada	estrenat,	sempre.	
	
Aquest	logotip,	què	serà	enviat	pel	festival	a	les	companyies/artistes	seleccionats	per	Mail,	està	acompanyat	de	la	frase:	“Un	espectacle	
estrenat	a	Russafa	Escènica	2018”.		
	
7.3-	REPRESENTACIONS	I	FITXA	ARTÍSTICA:		
En	 cas	 de	 no	 poder	 fer	 algun	 de	 les	 representacions,	 o	 canviar	 el	 repartiment	 i	 fitxa	 artística,	 la	 companyia/artista	 ho	 comunicarà	 a	
l'organització,	i	aquesta,	una	vegada	estudiat	el	cas,	es	reserva	el	dret	d'anul·lar	el	total	de	representacions	de	la	companyia/artista.	
	
7.4-	ESPAI:		
.-Les	companyies/artistes	que	conformen	la	programació	dels	VIVERS	i	BOSCOS,	podran	entrar	a	l'espai	assignat,	com	a	mínim,	el	dilluns	
17	de	setembre,	disposant	de	8	hores	eixe	dilluns,	dimarts	i	dimecres	a	pactar	amb	els	espais.	El	dijous	20	de	setembre,	dia	que	comença	
la	vuitena	edició	del	festival,	les	companyies	disposaran	de	tot	el	dia	per	a	treballar	en	l'espai	si	així	ho	consideren.	Els	espais	que	tinguen	
activitats	 que	molesten	 a	 les	 companyies	 des	 del	 dilluns	 17	 al	 diumenge	 30	 de	 setembre,	 es	 comprometen	 a	 cessar	 la	 seua	 activitat	
durant	 aquest	 temps	 per	 a	 no	 interferir	 en	 el	 bon	 funcionament	 dels	 espectacles.	 Tots	 els	 espais	 compten	 amb	 un	 segur	 de	
responsabilitat	civil.	
Durant	el	festival	les	companyies	podran	accedir	a	l’espai,	com	a	mínim	dues	hores	abans	de	la	representació.		
	
NOTA:	Aquest	 punt	 és	 un	 acord	 de	mínims.	 Cada	 companyia	 podrà	 arribar	 a	 qualsevol	 altre	 tipus	 d'acord	 amb	el	 seu	 espai	 si	 així	 ho	
prefereix.	 Si	 la	 companyia	 o	 espai	 incompleix	 aquest	 punt,	 l'organització	 de	Russafa	Escènica	adoptarà	 les	 mesures	 que	 considere	
oportunes.	
	
.-Els	 espais	 de	 representació	 per	 als	 sis	 participants	 que	 conformen	 el	 JARDÍ	ESCÈNIC,	 dins	 del	Centre	 del	 Carme,	 tant	 interiors	 com		
exteriors,	s'assignaran	el	dimarts	2	d'octubre	a	les	17h	en	una	reunió	en	el	propi	Centre	del	Carme.	
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8.	DOCUMENTACIÓ	QUE	CAL	APORTAR	PER	A	INSCRIURE’S	
Fitxa	d’inscripció	disponible	a	la	nostra	plana	web	
A	l’hora	d’omplir	la	fitxa,	sol·licitarem	adjuntes:	
	
1.	Imatges.	
.-	IMATGE	1:	Per	a		programa	imprès.	10cm	per	10cm	(quadrada)	amb	una	resolució	de	300	ppp.	
.-	IMATGE	2:	Per	a		plana	web.	Grandària	de	928	por	440	píxels	(rectangular)	a	72ppp		
El	festival	utilitzarà	les	imatges	per	a	promoció	i	difusió.	Les	imatges	no	tindran	cap	text,	ni	tan	sols	el	títol	de	la	proposta.	
	
2.	Enllaç	a	teaser	promocional	d’entre	30	i	90	segons	de	duració.		
Aquest	enllaç	ha	d’estar	penjat	a		VIMEO	o	YOUTUBE	sense	contrasenya	
	
3.	Carta	signada	pel	responsable	de	la	companya/artista,	declarant	posseir	els	drets	d’autor	de	la	proposta.		
(A	la	plana	web	del	festival,	dins	de	l'apartat	participa,	pots	descarregar	un	model	d'aquest	document	per	a	enviar	per	Mail	conjuntament	
amb	la	resta	de	la	documentació).	
	
	

9.	RESOLUCIÓN	
El	llistat	dels	projectes	seleccionats	serà	oficial	a	finals	de	maig	del	2018.	
	
	

10.	ACCEPTACIÓ	D’AQUESTES	BASES	
La	 participació	 en	RUSSAFA	ESCÈNICA	2018	 implica	 l'acceptació	 d'aquestes	 bases	 amb	 els	 drets	 i	 compromisos	 que	 això	
implica.		
	
L'incompliment	d'aquestes	bases,	una	vegada	seleccionat,	pot	ser	motiu,	si	l'organització	així	ho	considera,	per	a	deixar	de	formar	part	de	
la	programació	de	RUSSAFA	ESCÈNICA	2018	o	d'actuacions	que	puguen	sorgir	en	futurs	cicles	del	festival	en	altres	teatres	o	espais.	
	
A	la	primera	reunió,	totes	les	companyies	seleccionades	portaran	aquestes	bases	impreses	i	signades	pel	seu	representant,	a	
manera	de	contracte	intern	entre	l'organització	i	les	companyies/artistes.	
	
	

	
A																										a														de																							de	2018	
	
Signatura																																								


