
 

ESTRENAT AL MUSEU 2020 – CONTRACTACIÓ DE DOS ESPECTACLES 
 

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona vol contractar dos espectacles dins l’àmbit 
de les arts escèniques per a la Nit dels Museus del 16 de maig de 2020. 
 
Aquesta convocatòria està dirigida a companyies,  persones creadores i col·lectius que 
treballin dins l’àmbit de les arts escèniques (dansa, performance, art d’acció, teatre 
físic...), amb voluntat de desenvolupar una creació artística exprés en el marc del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) d’aproximadament 10’ de durada 
per a la seva estrena durant la Nit dels Museus el 16 de maig 2020. 
 
Els criteris de selecció són:   
- L’adaptació al marc físic i de continguts del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 
Les peces es presentaran en espais determinats del Museu. 
-La capacitat de la creació de transmetre una relació positiva entre humans i Natura en 
el context de l’emergència climàtica.  
-El vincle de la companyia, del col·lectiu o de les persones que l’integren amb el 
territori que acull el Museu (districte de Sant Martí).  
 
El termini de presentació de les propostes finalitza dilluns 30 de març de 2020 a les 
14h. 
 
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona seleccionarà dues propostes d’entre totes 
les candidatures, les quals s’estrenaran en el marc de la Nit dels Museus (16 de maig 
2020) en espais determinats del Museu. Es realitzaran tres passis al llarg de l’horari de 
la Nit (entre 19 i 01h). 
 
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona valora cadascun d’aquests espectacles 
en 800 euros (les despeses i materials de les accions aniran a càrrec dels participants). 
Per al seu cobrament, les companyies o persones creadores seleccionades hauran de 
donar-se d’alta com a proveïdores del Museu i presentar factura electrònica per 
l’activitat realitzada. 
 
El Museu de Ciències Naturals de Barcelona ofereix: 
- La utilització dels espais del Museu per a la creació i l’assaig (en funció de la 
disponibilitat). 
- L’ús d’un espai d’emmagatzematge per al material de l’espectacle, durant el temps 
d’assaig i fins el dia de l’estrena. 
- Acompanyament tècnic durant el muntatge de l’espectacle i la funció. 
- Difusió de l’espectacle. 
- Estrena de l’espectacle en el marc de la Nit dels Museus, amb una assistència de 
públic mitjana de 3.000 persones els darrers anys. 
 



 
Els espais on es presentaran les peces són els següents:  

   

L’Aula 1, situada al vestíbul del Museu. Esdevé un 
escenari a mode de peixera, davant  d’un espai de 
trànsit on es formaran cues durant  la Nit dels Museus. 

 

La plaça central dins l’exposició Planeta Vida, amb la vitrina 
d’esquelets com a teló de fons.  
 



 

Per participar caldrà omplir el formulari digital amb la següent informació: 
- Dades de la companyia i/o dels artistes  
- Dades de contacte 
- Proposta de intervenció  
- Necessitats tècniques 
 

Enllaç al formulari (requereix disposar d’un compte de google):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepbah_p6v7y3dX_AE6Jk8oxYhhBG6BkIO_JL-

_935Ox2luaw/viewform 

Per resoldre qualsevol dubte o si no disposeu d’un compte de google, dirigiu-vos a 
l’equip de Programes Públics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, per correu 
electrònic a lgonzalezl@bcn.cat 

Calendari de treball:  
- Possibilitat de fer visita tècnica per conèixer els espais i resoldre dubtes per 

part de companyies, col·lectius o persones interessades en la convocatòria: 
o Dimarts 17 de març, a les 17:30h al Museu 
o Dimecres 18 de març, a les 10h al Museu 
o Dijous 19 de març a les 16h al Museu 

- Termini de presentació de propostes: dilluns 30 de març 
- Resolució i comunicació de les propostes escollides: dimecres 1 d’abril  
- Trobada per a la planificació de la producció de l’espectacle: dilluns 6 d’abril 
- Estrena de les peces seleccionades a la Nit dels Museu: dissabte 16 de maig 

 
Qualsevol qüestió no prevista en aquests criteris de contractació serà resolta per 
l’organització, la qual es reserva el dret de modificar-los sense que això representi cap 
compromís amb els grups participants. Aquests seran degudament informats dels 
canvis. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepbah_p6v7y3dX_AE6Jk8oxYhhBG6BkIO_JL-_935Ox2luaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepbah_p6v7y3dX_AE6Jk8oxYhhBG6BkIO_JL-_935Ox2luaw/viewform

