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TROBADA d’experiències
amb valor.
La visió jove de la
prevenció de la violència
de gènere.
Si sou gent
conscienciada, si teniu
un treball a presentar,
ens podem veure a la
Trobada d’experiències
amb valor.
Compartir treballs
artístics que
sensibilitzen a la
societat valenciana.
Us animeu?

@GVAivaj

TROBADA d’experiències
amb valor.
La visió jove de la
prevenció de la violència
de gènere.

Qui?
Grups de fins a 4 jóvens de 14 a 17 anys,
que emplenen el formulari de participació.
Centres educatius i/o associacions
juvenils (amb el profe o monitor).

Què?
A la Trobada es compartiran i es representaran, quan siga
possible per la seua naturalesa, totes les experiències
seleccionades i es faran diverses activitats lúdiques.
Es presentaran treballs que tracten la promoció de
la igualtat, la convivència i el respecte entre sexes…
“sempre positius”.
Cada grup tindrà un temps establert per presentar el
treball a la resta de participants.

Modalitats artístiques

Fotos en format *.jpg
a 255 ppp, 4000 pixels
i/o 40 cm de costat
més gran (4 Mb per
arxiu màxim). Un
màxim de 3 obres,
independents o que
formen una sèrie (està
permès el retoc digital).

Vídeos d’un màxim
de 60 segons de
durada, pujats a
qualsevol plataforma
de vídeo, amb un
màxim de 2 vídeos
per grup.

Teatre i/o dansa de
composició pròpia i d’un
màxim de 3 minuts. Els
treballs estaran pujats
a qualsevol plataforma
de vídeo i tindran les
característiques escèniques
per poder representar-se a
la trobada.

Rap o altres expressions
musicals de composició
pròpia i d’un màxim de 3
minuts, pujades a qualsevol
plataforma de vídeo i amb
característiques escèniques
per poder representar-se a
la trobada.

Un màxim de 3 tires de còmic o 3 cartells per equip.
Respecte als grafitis, cada equip només presentarà
un esbós, i en cas de ser seleccionat realitzarà el
definitiu al lloc de trobada.

Còmics, grafitis
o cartells (arts
plàstiques) es
presentaran en format
*.jpg a 255 ppp, 4000
pixels i/o 40 cm de
costat més gran (4 Mb
per arxiu màxim).

Selecció

Criteris de selecció

Per a poder participar en la TROBADA d’experiències
amb valor, l’IVAJ farà una selecció previa de les
obres presentades.

Per a la selecció de les obres que s’exposaran
a la Trobada, el comitè de selecció tindrà en
compte l'adequació a la temàtica del concurs,
la qualitat artística i les possibilitats d’exhibició
al lloc de la trobada.

L’IVAJ es reserva el dret de qualificar continguts com
no apropiats (considerats inadequats per reflectir
situacions de violència, discriminació, menyspreu o
expressions no acceptables).
Les obres hauran de ser originals i inèdites i no es
farà ús de materials subjectes a drets d'autor, sense
la corresponent autorització. L’IVAJ no assumeix la
responsabilitat de l’ús no autoritzat del copyright.
(Millor gasteu llicències lliures, si heu de fer-ho).
Si apareixen menors, no es tindran en compte
aquelles obres que no vagen acompanyades de les
corresponents autoritzacions relatives a l’ús d’imatge.
El comitè de selecció estarà format per representants
de l'IVAJ, del Consell de la Joventut de la Comunitat
Valenciana i per experts de reconegut prestigi dins
de l'àmbit d'algunes de les modalitats artístiques de
la TROBADA d’experiències amb valor 2017.

El comitè podrà declarar deserta qualsevol de
les modalitats.
És competència del comitè de selecció la
interpretació i aplicació d'aquestes bases.

Lloc i data
La trobada d’experiències amb valor és
desenvoluparà a València en dates pròximes
al dia internacional contra la violència de
gènere (25/11)
Les despeses relacionades amb la
participación en la TROBADA d’experiències
amb valor 2017 seran a càrrec de l’IVAJ.

Condicions de participació

Fins quan?

L'IVAJ podrà organitzar exposicions amb els
treballs exposats a la Trobada, per la qual
cosa es cediran els drets durant 2 anys, amb
reserva del dret de divulgar totes les obres o de
difondre-les públicament i reproduir-les, sense
que als equips autors, als quals es reconeix la
propietat de les obres, els reporte cap dret.

El termini per presentar-se finalitzarà el
7 de novembre de 2017, a les 15 hores.

Així també, podrà difondre els vídeos
seleccionats i les obres que s'interpreten durant
la TROBADA d’experiències amb valor 2017
en el seu canal de YouTube i per qualsevol
altre mitjà que considere convenient. Els
vídeos es podran veure, descarregar i reproduir
lliurement, fent constar sempre l'autoria.
Les persones participants en la TROBADA
d’experiències amb valor 2017 autoritzen a
l’IVAJ a difondre les imatges que es registren al
llarg de la mateixa.

Acceptació de les bases
La presentació de la sol·licitud de
participació implica l'acceptació
d'aquestes bases.
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