
Convocatòria per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, 
la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears

Arts escèniques – Fitxa resum del projecte  

1. Dades del / de la sol·licitant

Nom i llinatges

DNI/NIE/Passaport

 Autoria única.
 Coautoria.

2. Sublínia a la qual es presenta

 Textos teatrals.

 Creació coreogràfica.

 Creació circense.

3. Dades del projecte

Títol del projecte:

Resum breu del projecte:
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4. Acreditació de requisits mínims:

 a) Menors de 35 anys

Títol de l’espectacle estrenat a les Illes Balears:

Companyia de l’estrena: 

Equipament de l’estrena: 

Data de l’estrena (dd/mm/aaaa): 

Enllaços web de l’espectacle/estrena:

 b) A partir de 35 anys

- Espectacle 1 

Títol: 

Companyia: 

Equipament: 

Data de l’estrena (dd/mm/aaaa): 

Enllaços web de l’espectacle/estrena:

- Espectacle 2 

Títol: 

Companyia: 

Equipament: 

Data de l’estrena (dd/mm/aaaa): 

Enllaços web de l’espectacle/estrena:

5. Documentació que es presenta amb la sol·licitud:

 Trajectòria artística.
 Memòria descriptiva.
 En cas de coautoria, acord entre les parts.

5.1 En cas de textos teatrals:
 Sinopsi argumental.
 Tractament dramatúrgic del projecte.
 Una obra pròpia anterior (publicada o no) en llengua catalana.

5.2 En cas de creació coreogràfica i circense:
 Resum de la sol·licitud 
 Referència visual d’un espectacle propi anterior.
  Fitxa de la creació.
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