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CONVOCATÓRIA DE PARTICIPAÇÃO 2013 

Mujer Creadora 

Mujer Creadora é um econtro internacional de criadoras e criadores surgido 

em 2007 para aproximar arte e cultura ao meio rural, ao mesmo tempo em 

que suporta e fomenta a presença de empreendedoras e profissionais que 

trabalham desde o artístico até o social. Para isso, este encontro se concebe 

como uma combinação de diferentes ações formativas, informativas, 

artísticas e sensibilizadoras, que terão lugar em Los Santos de Maimona 

(Badajoz), e noutras povoações de Extremadura (Espanha). Esta é uma 

proposta com dimensão de gênero, mas acima de tudo, um projeto de 

Participação da Cidadania.   

  

Portanto, mediante esta convocatória fazemos um chamamento a 

diretoras/es, dramaturgas/os, videocriadoras/es, performers, coreógrafas/os, 

bailarinas/os e  artistas em geral que trabalhem com outros linguagens de 

expressão diferentes dos anteriores, do mesmo modo que profissionais de 

qualquer âmbito das Indústrias Culturais e Criativas que tenham uma 

proposta (artística, de participação e/ou conferência) de formato pequeno 

ou meio, que possa ser adaptado a qualquer espaço cênico, convencional 

ou alternativo, e que tratem temáticas de interes  social. Igualmente, é 

importante que as pessoas que representem essa proposta contemplem nas 

suas expectativas profissionais o intercâmbio de conhecimento como uma 

atitude e um valor a desenvolver na sua carreira. 
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1- FORMAS DE PARTICIPAÇÃO: 

O Encontro Internacional Mujer Creadora 2013 está composto de três áreas:  

• Jornadas técnicas (exposições e conferências) 

• Atividades de Participação (oficinas, dinâmicas, etc.) 

• Festival de Ações Artísticas (cênicas, visuais, performativas, 
e outras.) 

 

 

Jornada Técnica: exposições e conferências. 

• Duração aproximada: conferência 20 minutos/ microconferência 5-10 

minutos 

• As pessoas interessadas devem especificar: temática, público, duração 

aproximada e objetivo, para que a organização possa valorar o interes 

da proposta e a afinidade com a filosofia do projeto Mujer Creadora. 

• Toda pessoa que deseje participar há de enviar o Formulário de Inscrição 

preenchido e uma Carta de Motivação  onde descreva seus interesses e 

expectativas. 

 

Atividades de Participação 

• Duração máxima: 2 horas. 

• Modalidades: oficinas, dinâmicas u outras propostas. 

• Toda pessoa que deseje participar, há de enviar o Formulário de 

Inscrição preenchido e uma Carta de Motivação onde descreva seus 

interesses e expectativas. 
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Festival de Ações Artísticas 

• Duração máxima: 20 minutos aproximadamente. 

• Modalidades: dança, teatro, monólogos, performances, circo, peças 

visuais e outras formas de expressão e linguagens cênicos ou ações 

artísticas aqui não descritas. 

• Toda pessoa o companhia que deseje participar no Festival deverá 

enviar: 

o Formulário de inscrição preenchido 

o Carta de Motivação onde descreva os seus interesses e expectativas 

o Texto descritivo da proposta, incluindo os dados seguintes: disciplina e formato do 

espetáculo, integrantes, público ao que é dirigido, tempo do espetáculo y de 

montagem-desmontagem e necessidades técnicas. 

o Fotografias de alta qualidade (Formato CD) 

o Vídeo, no caso de ser uma proposta cênica (formato DVD) 

o Todo aquilo que possa apoiar o seu projeto e que mostre a valia deste. 

o Formas de envio: Por correio ordinário (as pessoas solicitantes deveram pagar os 

gastos de envio na origem) o por WeTransfer. Neste caso, fazer favor de enviar 

uma única pasta onde esteja a documentação completa, com o nome correto 

para a sua identificação. 

 

• É requisito indispensável que a pessoa que assine a carta de aceitação 

seja a proprietária dos direitos de autor e exibição, sendo responsável 

frente a quantas ações legais se possam derivar. 

• O Festival de Ações Artísticas terá lugar em diferentes espaços da 

povoação de Los Santos de Maimona, assim como possivelmente 

noutras localidades, portanto as propostas devem ser adaptáveis a 

qualquer espaço.  
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As pessoas interessadas devem remitir o formulário de participação em 

anexo e a carta de motivação mediante correio eletrônico para 

participación@mujercreadora.es antes do dia 28 de maio, indicando as 

áreas em que deseja participar.  

 

Todo o material adicional do projeto será enviado por WeTransfer o por 

correio ordinário para: 

Encuentro Internacional de Mujer Creadora 2013  

Centro de Empresas e Innovación “Diego Hidalgo” 

Ctra. Paraje La Nava s/n. Antigua Fábrica de Cemento 

C.P. 06230. Los Santos de Maimona (BADAJOZ) 

 

Quando seja aceita a proposta por parte da organização, os e as 

participantes selecionados deveram confirmar por escrito a aceitação do 

convite e o seu compromisso de assistência. 

 

2 - DATA E LUGAR DE CELEBRAÇÃO  

As companhias, artistas, coletivos ou grupos selecionados serão convidados 

para participar no Encontro Internacional Mujer Creadora 2013, que se 

celebrará entre os dias 17 e 20 de Outubro em Los Santos de Maimona 

(Badajoz), porém exista a possibilidade de que algumas ações tenham lugar 

noutras localidades extremeñas entre os dias 20 y 24 de Outubro. Esta 

possibilidade, quedará comunicada na carta de seleção previa, fechando 

as datas com anterioridade à aceitação das pessoas e companhias 

selecionadas.   

-Prazos de inscrição, aceitação y resolução:  

•  Data-limite de recepção do formulário de participação e documentação 

anexa  28 de Maio. 
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•  Seleção dos participantes   29 de Maio- 7 de Junho. Notificação por 

correio eletrônico. 
  

• Carta de aceitação e compromisso de participação  10 dias úteis a partir 

da aceitação da solicitação  de participação.  

 
 

3- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

• As propostas serão valoradas pelo seu interesse artístico e criativo, assim 

como pela sua dimensão social, de gênero e projetos dirigidos a 

coletivos concretos. 

• Valoraram-se especialmente aquelas propostas que possam ser 

adaptadas a qualquer tipo de espaço cênico ou alternativo. 

• Serão especialmente tidas em conta as propostas de artistas ou 

companhias emergentes, assim como co-produções, agrupações 

artísticas e criações provenientes de residências artísticas. 

• Aquelas propostas que apoiem a criação e a cultura do conhecimento 

compartido serão bem-vindas. 

• Desde a organização teremos especialmente em conta o espírito de 

participação, a atitude de aprendizagem, de intercâmbio de ideias, 

solidariedade e respeito pelos colegas, povoação e entorno. 

• Valorar-se-á a disponibilidade para fazer mais de uma apresentação, no 

caso de levarmos MC a diferentes localidades, entre os dias 20 e 24 de 

outubro. 

• A Organização não considerará qualquer documentação enviada 

depois da data estabelecida, e as suas decisões não poderão ser 

contestadas nem admitem recurso. 
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4-  COMPROMISSOS DA ORGANIZAÇÃO. 

• A Organização toma a seu cargo as despesas de alojamento e 

alimentação.  

• A Organização concederá uma gratificação em conceito de 

colaboração pela participação no projeto Mujer Creadora, cujo importe 

variará segundo a natureza da participação e critérios estabelecidos 

pela organização. Porém, o importe da colaboração será acordado 

pelas partes de forma previa. 

• Cada pessoa o grupo receberá um Certificado de Participação. 

• Colaborações Indiretas: A Organização compromete-se a fazer 

propaganda dos logotipos das entidades que apoiem a mobilidade dos 

participantes. 

• A Organização tem um seguro de responsabilidade civil como medida 

de seguridade do Encontro. Para as pessoas ou companhias sem 

cobertura médica em Espanha, recomenda-se a obtenção de um 

seguro médico internacional antes de viajar. 

• La organização compromete-se a assistir e colaborar na resolução de 

qualquer incidência que possam ter os participantes. 

 

TRASLADO: 

• A Organização resolverá os traslados internos em cada localidade onde 

tenham lugar atividades MC, assim como entre estas. Cada pessoa será 

responsável por chegar desde o seu lugar de origem.  

• No caso de participantes internacionais, colaboraremos no traslado até 

Los Santos de Maimona desde os aeroportos de Madrid, Sevilla e Lisboa, 

tanto das pessoas como da sua carga (é recomendável que seja leve). 
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• A Organização não outorgará bilhetes aéreos nem terrestres a pessoas 

ou companhias nenhumas. 

• A Organização não pagará custos de traslado de decorações cênicas, 

obras o material das pessoas selecionadas.  

• A Organização dará uma carta de convite às pessoas selecionadas 

procedentes de outros países, para poderem tramitar ajudas, apoios ou 

bolsas nas entidades correspondentes, a fim de cobrir as despesas da 

viagem. 

 

 ALOJAMENTO: 

• A Organização pagará as despesas geradas entre os dias 17 e 20 de 

outubro e as que derivassem da possível ampliação de atuações entre 

os dias 20 e 24 de outubro, assim como os dias anterior e posterior á data 

das atividades, incluindo: 

o Alojamento em diferentes equipamentos que oferece a zona.  

o Pequeno-almoço, almoço e jantar. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS: 

• A Organização fornecerá os meios mínimos indispensáveis de 

iluminação e som, além do pessoal técnico correspondente. 

Qualquer requerimento “especial” necessário para a posta em cena 

deverá ser provido pela delegação participante.  

• O cuidado dos elementos utilizados (próprios e alheios) será 

responsabilidade de cada pessoa o grupo. 
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5-  COMPROMISSOS DAS E DOS PARTICIPANTES 

• As pessoas e companhias selecionadas comprometem-se a manter um 

canal de comunicação aberto com a organização, e a enviar toda a 

documentação requerida em cada momento (antes, durante y depois 

do Encontro). 

• As pessoas e companhias selecionadas deveram assistir e participar nas 

restantes atividades da programação, para manter o espírito de 

encontro e intercambio que propõe MUJER CREADORA, e como sinal de 

profissionalismo e respeito. 

• A Organização se encarrega da divulgação e publicidade do encontro 

e das obras, atividades y ações que fiquem dentro de este. As pessoas e 

companhias selecionadas estarão disponíveis para sessões de fotografia 

e entrevistas nos meios, segundo o estipulado pela Organização. 

 

6-  REGRAMENTO 

• As pessoas e companhias selecionadas, junto da sua proposta, farão 

parte do material gráfico gerado, dossiers, webs, assim como nos meios 

onde se faça divulgação de Mujer Creadora 2013. 

• A Organização não devolverá material entregue dos candidatos não 

escolhidos. Não obstante, estará à disposição de aqueles que desejem 

retirá-lo no escritório de Mujer Creadora até 30 de outubro.  

• O fato de solicitar a participação nesta convocatória importa a 

aceitação do regulamento da mesma.  

 

7-  ORGANIZAÇÃO E APOIOS 

O Encontro Mujer Creadora está organizado pela Asociación-ONGD Casa 

de Harina, Acción y Cooperación Cultural por el Desarrollo.  
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Este projeto conta para a sua organização com o apoio do programa 

IBERESCENA, Diputación de Badajoz, Fundación Maimona, Ayuntamiento de 

Los Santos de Maimona além de outras entidades públicas e  privadas. 

 

 

 

 

Mais informação 

www.mujercreadora.es 

www.casadeharina.org 

 

 

 

 

 

      

 

 

 


