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HOP SANT ANDREU 2020 

Concurs de Dansa Urbana en Espai Urbà - 5a edició 
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1. Informació general 
 

Aquesta activitat està organitzada per l’associació cultural El Generador i el SAT! Sant             
Andreu Teatre, en el marc del Festival Dansat 2020 i de la programació del HOP               
Tardor 2020. Busca fusionar la dansa urbana, el públic i l’arquitectura i els espais              
urbans del barri de Sant Andreu de Barcelona. 

El seu objectiu és oferir una plataforma d'exhibició i de trobada per a impulsar la               
creació escènica vinculada als diversos llenguatges de les danses urbanes. El concurs            
mostrarà al conjunt de la ciutadania el treball d'artistes i companyies locals de danses              
urbanes: professionals, en procés de formació o ballarins/es aficionats/des. Per tant,           
es vol estimular també els grups emergents i la participació dels joves del Districte de               
Sant Andreu relacionats a aquests estils de dansa, que es podran inscriure de forma              
autònoma o en representació d’escoles, instituts, associacions i altres entitats. 

L’activitat proposarà al públic un itinerari per espais urbans (places del barri) on es              
realitzaran les actuacions dels artistes participants, amb la guia i acompanyament d’un            
presentador. 
 

Data de tancament de la convocatòria: 10 de setembre de 2020 (inclòs) 
 



2. Què és el HOP? 
 

El HOP va ser fundat l’any 2011 en el marc de les Trobades de Dansa i Cultura                 
Urbana impulsades per l’Associació El Generador, Art i Creació Cultural. 
 
El HOP és una plataforma que fomenta i vehicula la creació escènica contemporània             
de les danses urbanes, treballant en xarxa a escala local, estatal i internacional amb              
institucions, centres de proximitat, espais culturals, altres festivals i professionals del           
sector. És una plataforma de recerca, creació, exhibició i difusió que dóna suport a              
artistes vinculats/des a aquestes disciplines de dansa al llarg de les diverses etapes             
del seu procés de treball, en funció de les seves necessitats: des d’assessoraments en              
les fases inicials de creació d’un projecte a acompanyaments o participació directa en             
la producció, programació i/o distribució dels seus espectacles. 
 
Més informació: www.hopbcn.com 
 
 
3. Què és el SAT! Sant Andreu Teatre? 
 
El SAT! Sant Andreu Teatre és un espai dedicat a l’exhibició de les arts escèniques               
amb dues línies de programació principals: el teatre familiar i per a escoles i la dansa                
contemporània. Des dels seus inicis, el SAT! és també l’escenari del FICA’T al SAT!,              
La Mostra d’Arts Escèniques Amateurs del Districte de Sant Andreu. 
 
El Festival Dansat programa anualment companyies nacionals, internacionals,        
emergents i familiars, tallers i activitats paral·leles. El festival se celebra a l’Espai             
Dansat! del Sant Andreu Teatre, el segon espai de dansa més important de la ciutat.               
La sala es dedica a promoure les companyies catalanes, tant les més joves com les ja                
consolidades, i els creadors emergents. També programa dansa contemporània         
familiar amb l’objectiu d’acostar les arts escèniques als nens i joves per normalitzar-les             
com a opcions culturals. 
 
Més informació: www.sat-teatre.cat/ 
 
 

4. Premis del concurs 
 
El jurat estarà format per un representant de cadascuna de les entitats organitzadores             
(SAT! Sant Andreu Teatre i Associació El Generador) i per un reconegut artista en              
l’àmbit de les danses urbanes. 
 
El jurat farà pública la seva resolució sobre els artistes, companyies o grups             
guanyadors quan finalitzi la darrera actuació del concurs.  
 

http://www.hopbcn.com/
https://www.sat-teatre.cat/


Atorgarà premis dotats econòmicament per donar suport a la creació dels participants: 
 

❏ Primer Premi - 350 € 
❏ Segon Premi - 150 € 
❏ Premi Jove - 100 € 

 

També es podran oferir, d’acord amb el criteri del jurat: 
 

❏ Suport a la creació en forma de residències artístiques per a una o més              
companyies i artistes. 

❏ Suport a la creació en forma d’assessorament coreogràfic. 
❏ Contractacions professionals en les línies de programació habituals del HOP. 

 

5. Bases del concurs 
 

I. Poden participar-hi artistes i companyies que practiquin qualsevol disciplina         
vinculada a les danses urbanes, siguin professionals, estudiants o         
aficionats/des. També grups de joves que es presentin de forma independent           
o en representació d’escoles de dansa, instituts, associacions i altres entitats. 

II. El nombre màxim de companyies participants serà de 10. Per a un màxim de              
tres places tindran preferència grups juvenils d’aficionats o estudiants de          
dansa que es presentin de forma independent o amb vinculació a instituts,            
escoles i altres entitats que desenvolupin la seva pràctica artística en el            
Districte de Sant Andreu. 

III. La durada de cadascuna de les actuacions haurà de ser d’entre 5 i 10 minuts. 

IV. La celebració del concurs està prevista pel dia 24 d'octubre de 2020 entre les              
11.30 i les 14h. L’organització es reserva el dret de modificar la data o l’horari               
en cas de conveniència. Així mateix, es compromet a anunciar qualsevol           
canvi en aquest sentit per mitjà dels seus canals de comunicació habituals. 

V. Les actuacions es faran en espais exteriors al carrer i l’organització es reserva             
el dret de decidir on ballarà cada artista o companyia. Els espais de             
representació previstos són: Plaça d’Orfila, Plaça del Comerç, Parc de Can           
Fabra (darrere la biblioteca) i Recinte Fabra i Coats. L’organització podrà           
modificar la selecció dels espais d’actuació en qualsevol moment, si ho           
considera oportú. 

VI. Entre el 13 i el 23 d'octubre es concretaran un o dos assajos per a cada                
artista o companyia a l’espai on realitzarà la seva actuació el dia 24 d'octubre. 

VII. Els artistes i les companyies hauran de tenir en consideració les particularitats            
de l’espai de representació corresponent i mirar d’integrar-hi la seva          
coreografia de manera creativa. 



VIII. Els artistes i les companyies seleccionades hauran de fer arribar a la            
organització la música corresponent a la seva actuació, en suport digital,           
abans del dia 15 d’octubre de 2020. Per correu electrònic a:           
hop.elgenerador@gmail.com. 

IX. El veredicte del jurat relatiu als participants premiats es farà el mateix dia de la               
celebració del concurs, un cop finalitzada la darrera actuació. 

X. Pel fet de participar en el concurs, els participants concedeixen permís a            
l’organització i als seus col·laboradors per fer servir la seva imatge,           
enregistrada en qualsevol suport, amb la finalitat d’afegir aquests         
enregistraments al seu arxiu i de fer-los servir en campanyes de comunicació            
en qualsevol canal, físic o digital, per fer difusió de l’activitat, sense límits             
geogràfics o temporals. 

XI. Les bases aquí presents poden ser modificades en qualsevol moment per           
l’organització, que es compromet a anunciar aquests canvis per mitjà dels           
seus canals de comunicació habituals. 

XII. La presentació de les propostes comporta automàticament l’acceptació de les          
bases de la convocatòria. 

 
 

6. Procés d’inscripció 
 
La inscripció és gratuïta. 
 
El termini de presentació de propostes finalitzarà el 10 de setembre de 2020 (inclòs). 
 
Per inscriure’s cal omplir i enviar el formulari d’inscripció que trobareu aquí            
[https://forms.gle/BhBhsbAsCuPSh1Cn9] o enviar les següents dades per correu        
electrònic a hop.elgenerador@gmail.com: 

● Nom complet de la persona sol·licitant i nom de l’entitat a qui representa 
● Població i país 
● Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte 
● Nom de l’artista, companyia o grup 
● Orientació (professional, estudiantil, aficionat/s, entitats del barri…) 
● Títol de la peça 
● Necessitats tècniques mínimes per a la representació de l’espectacle 
● Informació general sobre l’espectacle i CV de l’artista, companyia o grup 
● Materials addicionals que es consideri oportú (si s’escau) 

 
IMPORTANT: Les propostes que no vagin acompanyades de les dades requerides no            
seran tingudes en consideració per l’organització. 
 

 

mailto:hop.elgenerador@gmail.com
https://forms.gle/BhBhsbAsCuPSh1Cn9
mailto:hop.elgenerador@gmail.com


7. Procés de selecció 

 
El jurat que farà la selecció de les companyies participants i que decidirà l’atorgació              
dels premis estarà constituït per un representant de cadascuna de les entitats            
organitzadores (SAT! Sant Andreu Teatre i Associació El Generador) i per un artista             
reconegut en l’àmbit de les danses urbanes. 
 
La resolució de les companyies seleccionades per a participar en el concurs es farà              
pública el dia 30 de setembre de 2020. 
 
L’organització contactarà amb els/les responsables de les propostes seleccionades. 
 
La informació relativa a la resta de propostes es guardarà a la base de dades de                
l’organització per a possibles substitucions o de cara a programar-les en altres            
activitats realitzades per la mateixa l’organització. 
 

Per a més informació o qualsevol aclariment: hop.elgenerador@gmail.com. 
 

 

L’ORGANITZACIÓ 

SAT! Sant Andreu Teatre 

Associació Cultural El Generador 


