
BASES 2017

01. El Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ, convocat per 
l’associació Zirkòlika, la Fundació Antigues Caixes Catalanes 
i BBVA CX, té per objectiu donar suport a les companyies de 
circ de Catalunya en la creació circense i a la difusió del circ 
professional, en qualsevol dels gèneres o estils.

El Premi neix al 2014 i es lliura durant la Nit de Circ, dins del 
marc dels Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya, que se cele-
bra a Barcelona.

02. El Gran Premi, que reconeix la millor producció de circ 
d’una companyia catalana, el decideix un jurat en base a tots 
els espectacles que presentin la seva candidatura.  

03.  La convocatòria per als premis Zirkòlika de Circ està ober-
ta a qualsevol espectacle o acció de circ produït o coproduït a 
Catalunya durant els anys 2016 i 2017, i que s’hagi representat 
en sales durant el darrer any.

04.  El període de presentació de candidatures està obert tot 
l’any i per aquesta edició les candidatures es poden presen-
tar fins el dia 20 de novembre a les 24 h. 

Per inscriure’s cal enviar un correu electrònic a  
premiszirkolika@gmail.com i indicar el nom de l’espectacle, 
una fitxa artística de la producció i el vídeo de l’espectacle.  
El jurat, si ho considera oportú, pot demanar més informació 
a la companyia abans de decidir el guanyador i també pot 
incloure altres propostes. 

05. Documentació i material a presentar:
  · Fitxa tècnica de l’espectacle
  · Dossier de la companyia
  · Enregistrament íntegre de l’espectacle via  
   wetransfer a premiszirkolika@gmail.com 
 
 
 
 

 
 

06.  El guanyador es beneficiarà d’una gira, valorada en 
20.000 € (no exempt d’impostos), per presentar l’espectacle 
guanyador en 4 ciutats catalanes. 

07.  L’organització de la Nit de Circ designarà un jurat, format 
per persones externes a l’entitat organitzadora i vinculades al 
món circense. 

08.  El premi es farà públic el 20 de desembre en el trans-
curs de la gala Nit de Circ que tindrà lloc al a la carpa del  
Circ Històric Raluy situat al Moll de la Fusta del Port Vell 
(Barcelona). 

09.  Les dates de representació de l’espectacle guanyador 
del Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ seran durant el 2018 a 
diferents sales de Catalunya.

10.  Les qüestions no previstes en aquestes bases les resol-
drà l’organització

11.  La presentació de la candidatura pressuposa l’accepta-
ció integra de les presents bases i dels drets i obligacions que 
se’n deriven.

Sabadell, octubre 2017

Més informació: 
www.zirkolika.com/premiscirccatalunya/
premiszirkolika@gmail.com

 @zirkolika 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes, BBVA CX i l’associació Zirkòlika promouen 
el Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ amb la finalitat de donar suport a les creacions 
circenses, incentivar la creativitat, crear circuits d’exhibició i vetllar per la difusió dels 
espectacles guanyadors.

Convoquen i organitzen:

IV Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ


