
L'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Canyelles, organitza la Primera Exposició d'art dedicada als artistes novells, amb 
l'objectiu de recolzar i d'ajudar als artistes plàstics emergents, que vulguin ensenyar les seves creacions inèdites en l'àmbit 
de totes les tècniques de la pintura, fotografia i escultura.

Dates
Està previst  celebrarà l'exposició els dies 27 i 28 d'abril de 2013.

Ubicació
L'exposició estarà ubicada en l'interior de la Sala Multicultural de Canyelles. Els artistes disposaran d'un espai de 2,5 x 1,50 
m i 2,30 m d'alçada aproximadament, i que estarà formant part d'un complex muntatge dissenyat especialment per 
l'exposició. Comptaran també amb una taula i una cadira i un pressa de corrent amb una potència de 600 W.

Participació
Podran participar-hi les persones majors de 18 anys, no professionals.

Inscripcions
Els interessats hauran d'enviar els següents documents:
Dades personals, adreça, telèfons, foto personal i 3 imatges de les obres a presentar.
Aquesta informació  s'enviarà per correu electrònic a pascuales@canyelles.cat abans del dia 6 d'abril.

Selecció d'expositors
L'espai disponible es limitat, per aquest motiu, els aspirants a exposar hauran de passar una selecció prèvia, que farà un  jurat 
especialitzat.
Del dia 8 al 10 d'abril l'organització comunicarà als interessats si han estat seleccionats o no. Al mateix temps se'ls indicarà 
l'espai assignat.

Exposició
L'exposició romandrà oberta els dies 27 i 28 d'abril, de 10 a  20 h.

Distincions
Es valoraran, les obres presentades i es premiaran les tres millors d'artistes diferents.  

Els premis han estat concedits per LABORATORIOS ECHEVARNE i seran els següents:
 Primer Premi  700 €
 Segon Premi  500 €
 Tercer Premi  300 €

El Jurat qualificador estarà format per reconeguts professionals dintre del mon de l'art i el disseny, i representants de 
l'Ajuntament de Canyelles. La seva composició es farà pública una vegada s'hagi donat el veredicte.

Entrega de Premis
El dissabte dia 27 al matí, es farà públic el veredicte del jurat, i es procedirà a l'entrega de premis als guanyadors.
Les obres premiades quedaran de propietat dels patrocinadors:

Primer Premi per LABORATORIOS ECHEVARNE, Segon i Tercer per L'AJUNTAMENT DE CANYELLES.

Muntatge
A partir de les 8 h. i fins les 20 h. del divendres dia 26, els artistes podran muntar el seu espai assignat.
El dia 28 de 20 a 21 h. Es desmuntarà la mostra, per deixar el local en condicions.

Observacions
L'organització procurarà que les obres exposades no sofreixin cap desperfecte, tot i que no es responsabilitza de que per 
causes alienes a la mateixa es pugui produir algun incident imprevist.
De les obres que es posin a la venda, es deduirà un 10%, que anirà per col·laborar amb les despeses de l'organització.

Informació Tel. 938 973 011

B A S E S  P A R T I C I P A C I Ó

Organitzen Patrocinen Col·laboren


