
 

 

Elements i training
 

Què necessiteu per a la formació?
 

Per a la formació serà necessari portar els vostres elements de circ, ja siguin els propis

com havent-los llogat o adquirit a Mallorca.

Des de l'organització no oferim material i elements de circ, però podem assistir els i les

artistes en la cerca per el seu lloguer o compra.

 

Emmagatzamatge
 

L'organització sí que pot oferir un espai per deixar el material desat entre els diferents

mòduls si no es vol viatjar amb ells.

 

Es poden treballar diferents elements durant tot el procés?
 

S'estudiarà en cada cas particular un cop feta la selecció. A ICCAR busquem

acompanyar l'artista en la recerca profunda de la creació circense i aquests processos

poden ser molt personals i diferents en cada cas.

A l'entrevista prèvia es resoldrà la qüestió de manera particular.

 

Assistència
 

Es disposarà de rigger i assistència tècnica durant el curs en cas que ho necessiteu per

al rigging dels vostres elements i aparells circenses (aeris, màstil, etc).

 

Duos
 

Si el teu element és un partner, no hi ha cap problema per a realitzar la inscripció. Cal

especificar la informació al formulari per tenir-la en compte durant el procés de selecció
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Aspectes econòmics
 
 
 
 

Preu del curs 
 

El preu total del curs 2022-2023 que consta de sis mòduls és de 3000,00€ .

 
 
 
 

Modes de pagament
 

Un cop el/la postulant resulta seleccionat/ada per formar part del programa s'haurà

d'abonar en el termini de 10 dies des de la comunicació de la selecció, el 30% de l'import

total del curs (900,00€).

 

La resta de l'import es podrà abonar un cop començat el programa en un sol pagament

(2100,00€) al mes d'octubre, o en un pagament fraccionat de 2 quotes:

1a quota, abans de l'1 d'octubre 2022, 1050 €

2a quota, abans de l'1 de gener 2023, 1050€

 

Atenent situacions de força major els imports abonats podran ser retornats. Qualsevol

altra raó d‟incapacitat d‟assistència a la formació no serà contemplada.

 
 
 

Ajuts i Beques
 

ICCAR no disposa actualment de cap programa d'ajuts o beques per a la formació. Des

de l'equip ICCAR ens oferim a donar assistència als participants amb els documents

necessaris perquè puguin aplicar als ajuts dels seus propis territoris o programes aliens

al nostre als que puguin accedir.
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Econòmic o amb reducció de costos respecte dels allotjaments habituals.

Cuina

Allotjament amb possibilitat d'albergar a diversos artistes (cases, apartaments, etc).

Proper al lloc d'estudi o connectat amb la xarxa de transport públic per facilitar els

trasllats.

Viatjar a Mallorca
 

VISA
 

Les gestions de visats i permisos per assistir als estudis són a càrrec dels i les participants

al programa. ICCAR està a la vostra disposició per emetre la documentació requerida per

als mateixos visats en cas que sigui necessari.

 
 

Allotjament, manutenció
 

L'allotjament i la manutenció durant les estades a Mallorca seran gestionats directament

pels participants.

Tot i així, coneixem la dificultat de trobar allotjament en llocs desconeguts i,

específicament per a aquest programa, a diferents municipis durant la durada del curs.

Per això, des d'ICCAR volem assistir-vos en la cerca.

Treballem estretament amb les localitats que acullen el programa per generar llaços que

beneficiïn a tots i totes les implicades en aquest projecte. Entre els acords hi ha el d'oferir a

l'elenc un allotjament a cadascun dels municipis que compti amb les característiques

següents:

 

 
Trasllats

 
Els trasllats fins i des de Mallorca són a càrrec dels/de les participants.

Es posarà a la vostra disposició tota la informació sobre transports públics dins l'illa, així

com altres modes de transport per tal de facilitar al màxim els trasllats interns.

 
 

Acompanyants i animals de companyia
 

Els espais de formació no permeten accedir a animals de companyia.

L'organització no es fa càrrec de les gestions referents als acompanyants.
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