CAMIÑO ESCENA NORTE 2021

ITINERARIO
CONSTELACIÓNS
Bases de participación

QUE É O ITINERARIO CONSTELACIÓNS DO PROXECTO
CAMIÑO ESCENA NORTE?
Camiño Escena Norte é un proxecto de intercambio cultural por medio das artes escénicas que
pretende conectar a produción cultural do País Vasco, Cantabria, Asturias e Galicia tomando como
referencia e =o condutor o percorrido dos Camiños a San@ago do Norte, rutas que poñen en
contacto estes 4 territorios e sobre as que queremos crear un territorio cultural común, cunha
relación ﬂuída no intercambio e a relación cultural entre os nosos sectores escénicos que ata o de
agora non exisGa.
Camiño Escena Norte é un proxecto promovido polas en@dades profesionais de produtoras de
artes escénicas Escena Galega (Galicia), EscenAsturias (Asturias), ACEPAE (Cantabria) e Eskena
(País Vasco), unidas na supraen(dade Camino Escena Norte Agrupación de Interés Económico,
creada especiﬁcamente para o desenvolvemento, xes@ón e produción deste proxecto.
Camiño Escena Norte estrutura a súa programación en dous grandes eixos.
Por unha banda, o I:nerario Constelacións, columna vertebral do proxecto, é o i@nerario de
funcións de teatro, danza ou novo circo que conforma o eixo central da proposta. Está baseado por
suposto no intercambio, as producións dunha das CCAA xiran por dis@ntos espazos das outras 3
CCAA implicadas no proxecto.
As compañías de GALICIA actuarían en Asturias, Cantabria e o País Vasco.
As compañías de ASTURIAS actuarían en Galicia, Cantabria e o País Vasco.
As compañías de CANTABRIA actuarían en Galicia, Asturias e o País Vasco.
As compañías do PAÍS VASCO actuarían en Galicia, Asturias e Cantabria.
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QUE É O ITINERARIO CONSTELACIÓNS DO PROXECTO
CAMIÑO ESCENA NORTE?
Os criterios de selección dos espectáculos estarán baseados na calidade, diversidade de linguaxes e
esté@cas e valor cultural dos mesmos. Este proxecto nace coa intención de mostrar e mostrarnos o
mellor das artes escénicas de cada un dos territorios que imos unir por medio deste novo camiño.
A programación escénica de Camiño Escena Norte será por tanto de @po xeral, tentando que en
cada edición estea presente unha variedade de espectáculos dirixidos a público tanto infan@l e
familiar como adulto, de dis@ntas disciplinas, linguaxes e esté@cas.
Doutra banda, o Camiño Expandido dá acubillo a todas as ac@vidades que acompañan este
i@nerario de espectáculos e funcións, creando un contexto para a programación nos eidos da
par@cipación, a relación cos públicos, a promoción da interculturalidade ou as sinerxias
profesionais, con encontros profesionais, debates, obradoiros ou un programa de residencias
arGs@cas baseado no intercambio.
Camiño Escena Norte comprimirá a súa programación en 1 mes, entre o domingo 12 de setembro
e o domingo 10 de outubro de 2021. En canto aos días hábiles para a programación dos
espectáculos do I:nerario Constelacións esta estará centrada de xoves a domingo, coa seguinte
organización e estrutura:
1.- Programaranse un mínimo de 8 funcións en Galicia, Asturias e Cantabria e de 4 funcións no País
Vasco.
2.- Par@ciparán compañías seleccionadas das 4 CCAA que toman parte no proxecto, e levarán a
cabo un máximo de 4 funcións cada unha.
3.- O programa constará dun mínimo de 8 espectáculos diferentes.
Para máis información sobre o proxecto pódese consultar a web www.escenanorte.com ou as
redes sociais @escenanorte.
Para dúbidas sobre a inscrición de espectáculos no I:nerario Constelacións estará dispoñible o
enderezo de correo electrónico coordinacion@escenanorte.com e o número de teléfono
646361471, en horario de 10.00 a 19.00 h.
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BASES DE PARTICIPACIÓN NO ITINERARIO
CONSTELACIÓNS DE CAMIÑO ESCENA NORTE 2021.
(LER CON ATENCIOSN ANTES DE CUBRIR A FICHA DE INSCRICIOSN)
1. Cada compañía poderá presentar un (1) espectáculo. Non se terá en conta a data da estrea do
mesmo. Poderán así mesmo presentarse espectáculos non estreados sempre que se poida achegar
información abondo e material para valorar a produción.
2. A programación de espectáculos contará cunha presenza equilibrada de linguaxes escénicas e
formatos (clásico, contemporáneo, danza, teatro de texto, circo, espectáculos unipersoais, teatro
infan@l e familiar, para adultos…), sempre tendo en conta as caracterís@cas das producións que
ﬁnalmente concorran.
3. En canto aos espazos do I:nerario Constelacións nas 4 CCAA trabállase nun censo no que se
asegura a presenza de espazos á italiana (teatros, auditorios) e espazos non convencionais
(exterior, espazos patrimoniais), que contarán estes úl@mos coa produción técnica necesaria para o
desenvolvemento dos espectáculos.
4. As compañías poderán par@cipar co espectáculo en calquera das 4 linguas oﬁciais/presentes nas
CCAA que forman parte do programa: galego, asturianu, castelán e eúscaro, así como en dúas delas
(por exemplo en eúscaro e castelán se a compañía ten as dúas versións do espectáculo) En ningún
caso o feito de presentar a produción nunha ou outra lingua suporá unha vantaxe ou desvantaxe á
hora de ser seleccionada.
5. No caso de presentar espectáculos en galego, asturianu ou eúscaro, e por mor das caracterís@cas
do proceso de selección, prégase ás compañías que acheguen, na medida do posible, os materiais
en texto tamén en castelán, así como os vídeos sub@tulados a esta lingua (ver proceso de selección
no punto 9)
6. Así mesmo, e aínda que tanto a información da convocatoria como a ﬁcha de inscrición están en
versión galego, asturianu, castelán e eúscaro, prégase ás compañías que cubran a información en
castelán (ver proceso de selección no punto 9)
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BASES DE PARTICIPACIÓN NO ITINERARIO
CONSTELACIÓNS DE CAMIÑO ESCENA NORTE 2021.
(LER CON ATENCIOSN ANTES DE CUBRIR A FICHA DE INSCRICIOSN)
7. Se fosen seleccionados espectáculos en galego, asturianu ou eúscaro as funcións poderían
contar cunha mediación técnica en formato de tradución/sub@tulado das pezas sobre a que a
organización traballará segundo as caracterís@cas e posibilidades dos espazos. Neste caso
requirirase a colaboración da compañía para facilitar os textos e responder calquera @po de dúbida
ou cues@ón que xurda durante o proceso de tradución/sub@tulado.
8. Camiño Escena Norte centra os seus esforzos nunha estratexia sos@ble de organización das
funcións dunha mesma compañía no i@nerario, de forma que estas agruparanse no tempo e
ámbito xeográﬁco todo o posible, tendo en conta a dispoñibilidade de datas das compañías así
como as dis@ntas cues@óns organiza@vas e de produción a ter en conta na estruturación da
programación.
9. Os espectáculos serán seleccionados por 4 comisións profesionais, unha en cada CCAA, de
persoas expertas (programadores/as, profesionais da crí@ca, representantes de ins@tucións
culturais do eido das artes escénicas, profesionais independentes do sector, profesorado das
Escolas Superiores de Arte Dramá@ca...) que decidirán non sobre os espectáculos presentados
dende a súa propia CCAA senón sobre os doutra das CCAA par@cipantes no programa (por
exemplo, a comisión profesional de Galicia decidirá sobre os espectáculos candidatos desde
Asturias, Cantabria ou o País Vasco)
10. Estas comisións estarán formadas por tres persoas (3) máis unha cuarta que actuará como
secretario/a con voz pero sen voto, que levantará acta da reunión, á que terán acceso todas as
compañías candidatas. Neste caso será unha persoa relacionada cunha das 4 asociacións
promotoras do proxecto.
11. As comisións profesionais decidirán unha batería de 5 espectáculos (5) de cada CCAA, que
serán elixidos sen unha orde correla@va e que cons@tuirán unha preselección sobre a que dende o
equipo de coordinación do proxecto se deseñará a programación deﬁni@va do I:nerario
Constelacións, atendendo a criterios de diversidade de linguaxes e esté@cas, adecuación
orzamentaria, sen@do do espectáculo no conxunto da programación, necesidades de produción ou
dispoñibilidade de datas. Os días hábiles para a programación de espectáculos serán de xoves a
domingo entre o domingo 12 de setembro e o domingo 10 de outubro de 2021.
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BASES DE PARTICIPACIÓN NO ITINERARIO
CONSTELACIÓNS DE CAMIÑO ESCENA NORTE 2021.
(LER CON ATENCIOSN ANTES DE CUBRIR A FICHA DE INSCRICIOSN)
12. O calendario do proceso de selección de espectáculos para o I:nerario Constelacións 2021
será o seguinte:
8-18 MARZO_Inscrición de espectáculos.
22 MARZO-25 ABRIL_Traballo das comisións (5 semanas)
26-30 ABRIL_Reunión das comisións e preselección (envío de actas e anuncio a todas as compañías
candidatas)
21 XUÑO_Selección deﬁni@va de espectáculos (anuncio)
13. As compañías que resulten seleccionadas comprométense á creación de con@dos de
comunicación e apoio á difusión do programa (imaxes, uso de hashtags), en contacto co equipo de
comunicación de Camiño Escena Norte.
14. As compañías que resulten seleccionadas comprométense así mesmo a par@cipar das
ac@vidades de mediación arredor dos espectáculos (obradoiro previos, debates, posfuncións)
sempre nas datas das funcións e tendo en conta os tempos e necesidades de montaxe,
desmontaxe, preparación e descanso dos equipos. No caso de propoñer á compañía unha
ac@vidade de mediación especíﬁca que requira dunha preparación previa (por exemplo, un
obradoiro) esta será aboada a maiores do caché da función.
15. As compañías seleccionadas comprométense a operar dentro dos marcos que establecen os
convenios colec@vos vixentes en cada Comunidade Autónoma, así como calquera outra norma
imperante a nivel autónomico e/ou estatal que salvagarde o correcto funcionamento das
dinámicas sectoriais. Este compromiso, no caso das compañías seleccionadas, reﬂec@rase
expresamente na relación contractual entre estas e a en@dade organizadora: Camino Escena Norte
Agrupación de Interés Económico.
16. Par@cipar no proceso de selección para o I:nerario Constelacións de Camiño Escena Norte
supón a aceptación destas bases.
17. LOPD: En virtude do art. 5 da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal
(LOPD), e seguindo tamén o Regulamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) vixente dende o
25 de maio de 2018, informamos que os seus datos de contacto están a ser tratados coa máxima
conﬁdencialidade estando incorporados a un ﬁcheiro de contactos do cal é responsable
unicamente a AIE Camino Escena Norte. Se o desexa poderá exercer en todo momento os dereitos
de acceso, cancelación ou oposición, remi@ndo un correo electrónico ao enderezo
info@escenanorte.com
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