Organitza:

Amb la col·laboració:

PRIMERS PREMIS DE CIRC DE CATALUNYA


Amb un total de 12 categories diferents es reconeixeran les millors accions de circ
que es duen a terme a Catalunya en una Nit de Circ plena d’espectacle – gala
lliurament dels 12 premis.



La Nit de Circ es celebrarà a Barcelona el dia 20 de desembre a la carpa de Circ
Raluy, instal·lada al Port Vell, amb un espectacle inèdit on els mateixos assistents
tindran dret a votar entre tots els nominats el Premi especial de la Gala.



El jurat ja ha fet públics tres dels dotze premis: el Premi especial del jurat: Circ Raluy;
el premi a la millor iniciativa per la projecció del circ a Catalunya: Ateneu Popular de 9
Barris, i el premi a la millor companyia novell: Cia. Daraomai.

Premis de Circ de Catalunya: Premis Zirkòlika 2010
Els Premis de Circ de Catalunya tenen l'objectiu de donar notorietat a les accions de
circ que es duen a terme a Catalunya. Per assolir aquest objectiu, els organitzadors es
comprometen a dedicar els màxims recursos a la difusió de la realitat del circ que es fa
a Catalunya en totes les seves vessants i ajudar a la normalització d'aquesta art
escènica perquè pugui rebre l'atenció que li correspon en el món cultural català.
Els guardonats rebran el premi en un acte de lliurament en què es convidarà a tots els
mitjans de comunicació i a tots els programadors de Catalunya. També s'editarà un
dossier amb informació dels nominats que es donarà als assistents a l'acte de
lliurament i que també es farà accessible per Internet.

Organització del Premis: Zirkòlika
Els premis estan organitzats per l’entitat Zirkòlika, un projecte no lucratiu de difusió i
comunicació de les Arts del Circ. Zirkòlika edita des de l’any 2004 l’única revista
especialitzada en circ, i a més manté un complet i variat portal d’informació per internet
(ww.zirkolika.com), amb un calendari de festivals, agenda d’espectacles, biblioteca de
circ, notícies i reportatges varis. Paral·lelament Zirkolika treballa amb la formació
d’especialistes en Circ organitzant unes Jornades d’especialització teòriques; incideix
amb la creació de nous públics amb una activitat cultural educativa per escoles i
instituts (Avui, Circ!). I finalment contribueix al suport a la creació amb la pròpia
organització dels Premis de Circ de Catalunya.

Requisits generals per optar als premis
Poden ser nominades als Premis de Circ 2010 totes aquelles accions relacionades
amb el món del circ que s’hagin pogut presenciar durant l’any 2010, que han estat
coproduïdes a Catalunya i que encara estiguin en situació de ser programades el
2011, amb l’única excepció del premi especial del jurat.

Les categories
- Millor espectacle de circ de carrer
- Millor espectacle de circ de sala o carpa
- Millor espectacle de circ còmic
- Millor espectacle de circ familiar
- Millor número de circ
- Millor posada en escena d'un espectacle
- Millor música original d'un espectacle
- Millor director de circ
- Millor iniciativa per a la projecció del circ de Catalunya
- Millor artista novell
- Premi especial de la gala
- Premi especial del jurat

-El premi al millor espectacle de circ de carrer s’atorga al millor espectacle que es
realitzi a l’exterior, ja sigui estàtic o itinerant.
-El premi al millor espectacle de circ de sala o carpa s’atorga al millor espectacle
que es realitzi en un espai tancat amb un aforament limitat.
-El premi al millor espectacle de circ còmic s’atorga al millor espectacle de
pallassos, mims o excèntrics musicals amb un especial èmfasi en l’aspecte còmic.
-El premi al millor espectacle de circ familiar s’atorga al millor espectacle de circ
dirigit a tots els públic amb un especial èmfasi als espectadors infantils.
-El premi al millor número de circ s’atorga al millor número de circ d’una durada no
superior als 20 minuts. Aquest número pot formar part d’un espectacle susceptible de
ser premiat en alguna altra categoria.
-El premi a la millor posada en escena d'un espectacle de circ s’atorga a la millor
escenografia, vestuari o il·luminació d’un espectacle de circ.
-El premi a la millor música original d'un espectacle de circ s’atorga a la millor
música original d’un espectacle de circ.
-El premi al millor director de circ s’atorga al millor director o equip de directors d’un
espectacle de circ.
-El premi a la millor iniciativa per a la projecció del circ de Catalunya s’atorga a la
millor iniciativa, de qualsevol tipus, que hagi ajudat a la projecció del circ de Catalunya.
S’inclouen en aquest premi accions locals i també internacionals, així com activitats
que tinguin a veure amb la gestió, la producció o la teoria del circ.
-El premi al millor artista novell s’atorga al primer espectacle d’una companyia en
que tots els seus membres han començat recentment la seva vida com a
professionals. Aquest premi no té nominacions.
-El premi especial de la gala s’atorga a la millor acció de circ d’entre totes les
nominades que obtingui més vots d'entre els assistents a l'acte de lliurament dels
premis.
-El premi especial del jurat el trien de manera honorífica els membres del jurat a
persones o entitats que hagin tingut una trajectòria significativa en el circ a Catalunya.
Aquest premi no té nominacions.

Jurat
El jurat està format per persones amb un ampli coneixement del circ a Catalunya que
no podran estar nominades a cap dels premis. Els membres del jurat seran designats
pels organitzadors dels premis que, al seu torn, en designaran a un com a president.

El president del jurat tindrà també les funcions de secretari, prenent acta de totes les
decisions del jurat i informant a la organització dels veredictes.Els membres del jurat
per l’any 2010 son:
Marcel Barrera. Periodista i crític de circ al diari El Punt des de l’any 1998. També
col·labora a la revista Zirkòlika des del primer número, publicat el 2004, i a la revista
Presència publica des de fa sis anys diverses cròniques i reportatges.
Marta Almirall. Actualment Cap de festes de l’ Institut de Cultura de Barcelona i
programadora del Circ al Castell de Montjuïc. Premi Nacional de Dansa 2007.
Ballarina, coreògrafa i directora artística.
Manel Sala. Va començar a fotografiar circ l'any 2002. A partir d'aquest moment
dedica part del seu treball a captar amb la càmera el món circense. Fotògraf de la
revista Zirkolika. Les seves fotos de circ s'han publicat a diferents revistes i diaris.
Oriol Raventós es cronista y periodista de circ. Gran coneixedor del circ català, es
redactor i col·laborador del blog ‘A mi m'agrada el Circ’ des de 2007, any en que
també entra formar part del consell de redacció de la revista Zirkólika.
Carles Cugat. Des de 1985 treballa a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i
des de la seva creació, l’any 1997, forma part de l’Oficina de Difusió Artística (ODA) ,
on actualment és responsable de la Unitat del circuit d’espais escènics municipals.
Marta Borreguero. Coordinadora de La Central del Circ des de la seva creació, l’any
2008. Formada específicament en direcció de empreses culturals i en comunicació, ha
treballat en varis sectors del món cultural des de la gestió, la consultoria i l’anàlisis
estratègic.
Clàudia Saez. Coordinadora del Festival Trapezi - Reus des de 2007; de la Oficina de
Festivals del CAER (Centre d’Arts Escèniques de Reus) i del Festival COS (del 2007 al
2009).
Vicent Llorca, organitzador i coordinador dels Premis i del projecte zirkolika (projecte
no lucratiu de difusió i comunicació de les arts del circ). Documentalista i periodista
especialitzat en circ. Fundador, editor i director de la revista zirkólika.
Selecció de nominats i Nominacions 2010
El jurat ha d’aprovar una llista de 3 a 5 nominats per a cada categoria, excepte en el
premi especial del jurat i el premi a l'artista novell. La llista serà aprovada per consens.
Tota acció de circ que vulgui ser considerada en la llista d'accions nominades als
Premis podrà comunicar-ho a la organització fins al 31 d'octubre de 2010
(Comunicació: premiszirkolika@gmail.com ), però els membres del jurat podran
considerar qualsevol acció de circ de la qual tinguin coneixement.

La llista de nominacions i primers guanyadors per aquest any 2010 és:

Guardonats
Els guardonats de cada premi seran escollits per consens del jurat, sempre que això
sigui possible. En cas que no es pugui arribar a un consens, s’haurà de procedir a una
votació. En cas d’empat, el vot del president del jurat tindrà valor doble. Els
guardonats, es faran públics en l’acte de lliurament dels Premis que tindrà lloc el dia 20
de desembre de 2010.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Acte de Lliurament dels Premis de Circ de Catalunya
L'acte de lliurament dels Premis de Circ de Catalunya 2010 es durà a terme el dia 20
de desembre de 2010 a la carpa del Circ Raluy, instal·lada al Port Vell de Barcelona,
en una Nit de Circ. Tots els assistents a l'acte de lliurament tindran dret a votar al
premi especial de la gala a la millor acció de circ i rebran un dossier amb informació
sobre tots els nominats.
Tots els nominats estan convidats a l’acte de lliurament. Els nominats que no puguin
assistir-hi i estiguin interessats a recollir el guardó, hauran de designar un delegat.
Tots els guardonats són susceptibles de rebre una retribució de tipus econòmic o
material que pot provenir d’un patrocinador privat o de la pròpia organització dels
premis. Els organitzador dels premis es reserven el dret de retirar tan el guardó com
qualsevol retribució atorgada als guardonats si estimen que els guardonats actuen
d’una manera contraria als principis dels premis o no assisteixen a l'acte de lliurament
dels premis sense designar un delegat.

Nit de Circ – dilluns 20 de desembre de 2010 – al Circ Raluy – 20 hores
A la carpa del Circ Raluy, instal·lada al Port Vell de Barcelona, se celebrarà la gala de
lliurament dels Premis Zirkolika-Premis de Circ de Catalunya, el dia 20 de
desembre. Serà una gala espectacle oberta a tot el públic que vulgui assistir i que a
més votarà un dels premis entre més de 30 propostes diferents que han estat
nominades per un jurat d’experts coneixedors del espectacles de circ que avui en dia
es fan a Catalunya.
La gala batejada amb el nom de Nit de Circ, no es tracta d’una gala convencional,
sinó d’un espectacle de circ on actuaran artistes catalans que estan treballant fora de
Catalunya actualment. La Nit de Circ serà conduïda i presentada per en Claret Papiol,
artista català conegut pel seu domini de la paraula. A més, el públic assistent en
acabar l’espectacle gaudirà d’un aperitiu-sopar inclòs amb el preu de l’entrada que
serà d’uns 20 euros.

