
 

                    

   CASA – CIRCUS ARTS AND STREET ARTS CIRCUITS  

 
 

 
CONVOCATÒRIA “CONEIX EL CIRC I LES ARTS DE CARRER D'UN ALTRE PAÍS” 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Sol·licita un dels viatges exploratoris de 7 dies per conèixer el context del circ i 

les arts de carrer de Bèlgica, Suècia, República Txeca, Finlàndia o Espanya. 
 

 
Què estic sol·licitant? 
Una estada de 7 dies en un dels països socis del projecte CASA, juntament amb 9 altres 
professionals de diferents nacionalitats, explorant la realitat cultural local. Es realitzarà un 
tour per visitar festivals, centres de residència, de producció, de formació... L’objectiu és 
obrir oportunitats de treball i inspirar els participants amb enfocaments innovadors. Es veurà 
creació artística i exemples d'estratègies creatives, especialment centrades en el 
desenvolupament d'audiències i mercats. El viatge estarà guiat per un facilitador 
internacional. CASA es fa càrrec del viatge, transports, allotjament, dietes i entrades als 
espectacles dels participants seleccionats. 
 
Sóc la persona adequada per sol·licitar? 
La convocatòria va adreçada a professionals en actiu (2 anys mínim) del sector de les arts de 
carrer o el circ (artistes, productors, programadors, gestors, periodistes...), amb un interès 
específic en audiències i/o desenvolupament de màrqueting. 
• Si ets major de 18 anys i resident en un dels països de la UE (o en un dels països eligibles 
del programa Europa Creativa)1

•  Si parles anglès amb fluïdesa. 
. 

• Si tens l'ambició d'ampliar el teu camp de treball en l’àmbit europeu i estàs disposat a 
compartir el teu coneixement i la teva experiència.  
• Si ja tens una xarxa professional al teu país i estàs disposat a compartir les teves 
experiències d'aquest projecte amb aquesta xarxa. 
 
Quan són aquests viatges? 
Suècia: 11 al 18 de maig de 2016 
Bèlgica: 17 al 23 de juliol de 2016 
Finlàndia: 22 al 28 d'agost de 2016  
Espanya: 5 a l'11 de setembre de 2016 
República Txeca: Octubre 2016 (dates per confirmar) 
                                                           
1 Països eligibles: EU Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom); European Economic Area (EEA) countries 
(Norway); Countries candidate to EU membership (Iceland, Montenegro, Serbia, Turkey and Former Yugoslav Republic of 
Macedonia); Countries of the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina); Countries covered by the European 
Neighbourhood Policy provided agreements have been signed by those countries for the participation in the 
programme:  Georgia, Moldova and Ukraine. 

 

http://www.casa-circuits.eu/�


 

                    

   CASA – CIRCUS ARTS AND STREET ARTS CIRCUITS  

 
 
 
Com fer la sol·licitud 
Emplena el formulari en línia aquí. Se't demanarà que facilitis el nom i contacte d'una 
persona del sector per proveir referències. Envia el teu CV (recomanem el model Europass) a 
info@casa-circuits.eu. La data límit per a la sol·licitud és l'1 de febrer de 2016. Les 
sol·licituds es resoldran durant la segona meitat de febrer 2016. 
 
Què és CASA? 
CASA és un programa amb suport europeu, pilotat per cinc organitzacions culturals: MiramirO 
(Bèlgica), SirkusInfo Finland (Finlàndia), Cirqueon (República Txeca), FiraTàrrega (Espanya) i Subtopia 
(Suècia). La seva missió és contribuir a la formació dels professionals del circ contemporani i de la 
creació a l'espai públic en el treball i la cooperació transnacionals, amb voluntat de fer crèixer la seva 
ambició i la seva capacitat per treballar en l'àmbit internacional. 
 
www.casa-circuits.eu 

 
Més preguntes? 
Si tens alguna pregunta abans, durant o després de presentar la sol·licitud pots contactar 
amb 
 
Mike Ribalta 
FiraTàrrega 
info@firatarrega.com 
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