DATA: dijous 10 de maig de 2018.
HORARI: de 18 h a 21 h. Les persones participants hauran d’estar a les 17h a la carpa per fer
les acreditacions.
LLOC: Plaça Ricard Vinyes.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: fins el divendres 27 d’abril (inclòs).
BASES
1. OBJECTE
Arriba la quarta edició del Concurs de Dansa Urbana Amateur, una iniciativa que té com a
objectius promocionar la pràctica de la dansa urbana entre els i les joves i oferir una plataforma
per a totes aquelles persones que practiquen dansa amateur, ja sigui de manera formal (a
escoles de dansa, als centres educatius, etc.) o informal (a casa, al carrer, etc.).
2. PARTICIPANTS
Poden participar-hi els i les joves de 13 a 30 anys que visquin, estudiïn o treballin a Lleida i
practiquin la dansa urbana de manera amateur.
Els i les participants no es poden inscriure en representació d’una escola de dansa.
Una persona que participa en la categoria Coreografia Grups també es pot presentar a
la categoria Freestyle Individual.
CATEGORIA FREESTYLE INDIVIDUAL:
-

Poden participar-hi tots els i les joves sense cap tipus de restricció.

CATEGORIA COREOGRAFIA GRUP:
-

Poden participar-hi tots els i les joves que:
o

En l’actualitat facin un màxim de 3 hores de classe en una escola de dansa.

o

Que no superin els 3 anys de formació en una o vàries escoles de dansa.

Per acreditar-ho, s’haurà adjuntar una declaració jurada de l’escola de dansa.
-

Com a excepció s’estableix que:
o

En grups de 2 a 6 persones hi podrà haver 1 persona que actualment faci més
de 3 hores setmanals de classe i/o que hagi fet més de tres anys de formació
en una escola de dansa.

o

En grups de més de 6 persones hi podrà haver 2 persones que actualment facin
més de 3 hores de classe setmanals i/o que hagin fet més de 3 anys de formació
en una escola de dansa.

3. INSCRIPCIÓ
La inscripció és gratuïta. Les persones participants han de presentar els següents documents:
-

Fitxa d’inscripció.

-

Autorització de participació (menors d’edat).

-

Autorització de drets d’imatge i emergències sanitàries (majors i menors d’edat).

-

Heu d’enviar el muntatge musical o cançó en format MP3 a sruiz@paeria.cat (només en
la categoria Coreografia Grups).

La documentació s’ha de presentar presencialment a:
Palma – Centre de Recursos Juvenils
C. de la Palma, 6-10. 25002 Lleida
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h.

Important: el màxim d’inscripcions permeses serà de 16 persones a la categoria Freestyle
Individual i 10 grups a la categoria Coreografia Grups.

4. REGLAMENT
El concurs inclou tots els estils del Hip Hop, els seus derivats i altres estils afins (Funky, New
Style, LA Style, Popping, Locking, Clowing, Krumping, Break Dance, Dance Hall, Waking,
Voguing, Tecktonik, House, African Style, Afrobeat, etc.)
CATEGORIA FREESTYLE INDIVIDUAL
Hi haurà 2 fases:
1. Filtres: cada participant improvisarà durant 50 segons de manera individual una cançó
escollida per l’organització i que es donarà a conèixer durant el concurs. Els i les
participants han d’indicar en la inscripció quin estil volen ballar durant aquesta fase.
2. Finals: les finals es faran en format de batalla multiestils amb cançons que sonaran de
manera aleatòria.

CATEGORIA COREOGRAFIA GRUPS
Els grups han de ser d’un mínim de 2 persones i d’un màxim de 10 persones. Poden ser mixtes
i estar formats per joves de diferents edats.
El temps d’actuació ha de ser d’entre 2 i 3 minuts.
Les coreografies poden ser de qualsevol dels estils anteriorment esmentats.

5. JURAT I VEREDICTE
-

El jurat estarà format per professionals del món de la dansa.

-

En ambdós categories es valorarà la performance, la tècnica, la posada en escena, la
creativitat, l’ús de l’espai, l’actitud, el vestuari, etc.

-

En la categoria Freestyle Individual qualsevol contacte físic i/o verbal entre els i les
participants serà penalitzat. Així mateix, no es permetran actituds poc respectuoses.

-

El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis.

-

El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de la decisió del jurat.

6. PREMIS
-

Categoria Freestyle Individual
1r premi: Formació a l’escola d’Arts Escèniques Zona Making Of + trofeu
2n premi: trofeu
3r premi: trofeu

-

Categoria Coreografia Grups
1r premi: Formació a l’escola de dansa Dancescape + trofeu
2n premi: trofeu
3r premi: trofeu

I altres premis sorpresa!

7. ALTRES DISPOSICIONS
La participació al concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases així com de les
modificacions o ajustaments que l’organització pugui realitzar.
Si per motius de força major hi ha algun canvi es comunicarà amb antelació a les persones
participants.

9. MÉS INFORMACIÓ
Podeu trobar la informació i documentació per fer la inscripció a www.paeria.cat/joventut.
Podeu seguir les novetats del concurs a:

@joventutlleida

#dansaurbanalleida

#ensagradaballar

#concursdansaurbanaamateur

