POENTRY
SLAM
TEMA:
ATUREM RUMORS
LLENGUA MATERNA
En el Dia Internacional de
la Llengua Materna, la
Xarxa BCN Antirumors de
Barcelona, en col·laboració
amb l'equip de poENtry
slam, organitza un Poetry
Slam el dia 21 de febrer de
2019 a la sala Apolo, com a
part de l'esdeveniment
“Poetry +” en el marc de la
campanya #AturemRumors
(19:30h a 21:30h).
El poENtry slam tindrà lloc
de 20:30h a 21:30h.

QUÈ HE DE FER PER PRESENTAR-ME?

Envia 2 poemes de creació pròpia en format Word o PDF a l'adreça de
correu electrònic: poentryslam@hotmail.com. La data límit per enviar
els poemes serà la mitjanit del 10.02.2019.
En l'assumpte del correu electrònic indica: "Antirumors - poENtry
slam". En el correu escriu també nom complet, edat, llengua materna,
llengua en què està el poema i traducció al castellà, català o anglès
si no és en cap d'aquests tres idiomes i qualsevol comentari sobre
els teus poemes que consideris pugui ser útil.
Els poemes poden estar en l'idioma que vulguis, això sí, amb la seva
corresponent traducció.
Els poemes s'hauran d'adequar al temas indicats (identitat, rumors,
racisme, estereotips, prejudicis sobre diversitat cultural, llengua
materna).
La participació és gratuïta.

REGLES GENERALS DE L'ESDEVENIMENT:

ESDEVENIMENT
8 slammers
3 minuts
El públic decideix!
Hi haurà una primera ronda
on les persones
participants tindran
l'oportunitat de presentar
un poema de creació
pròpia, d'una durada
màxima de 3 minuts. El
públic triarà a 4 persones
que passaran a una segona
ronda, on s’escollirà la
persona favorita.

A QUI ESTÀ ADREÇAT?
L'esdeveniment està
adreçat a totes les
persones que estiguin
interessades. No cal ser
poeta. I si mai has fet una
cosa així, però et ve de
gust participar-hi,
contacta'ns.
Proporcionarem ajuda a
aquelles persones que ho
sol·licitin.
Obrim les inscripcions per
a la selecció
de 8 poetes.

Les persones participants tenen 3 minuts per interpretar un poema
original de creació pròpia.
És un esdeveniment interactiu amb el públic, que participarà en la
selecció de la persona favorita.
No serà possible llegir el poema, sigui en paper o altres dispositius.
Totes les regles d'un slam es poden trobar a la pàgina web
www.poentryslam.com

SELECCIÓ DELS / LES PARTICIPANTS
Els/Les participants seran seleccionats/des en base als poemes enviats
tenint en compte els següents criteris:
Criteris de selecció - Poemes:
-

Adequació al tema que es planteja.
Creativitat.
Construcció.
Experimentació.
Amplitud.
Color emocional.

Cal tenir en compte que la poesia Slam està destinada a ser
interpretada, posa el focus en el ritme, la inflexió de la veu i pot
utilitzar la tècnica de narració d'històries. Les/els participants que
hagin estat seleccionats/des podran sol·licitar una sessió individual
per treballar la interpretació, només si ho creuen necessari. Aquesta
sessió no és obligatòria.
La selecció final també tindrà un criteri de diversitat (cultural, de
gènere). Si finalment no et seleccionem, no vol dir que tu o el teu
poema no són bons. Guardarem la teva informació, amb el teu
consentiment, perquè puguis participar en esdeveniments futurs.

COL·LABORA

ANUNCI DE RESULTATS

www.poentryslam.com

Els resultats s'anunciaran el dia 11 de febrer a la pàgina de FB de poENtry slam, a la pàgina web

www.poentryslam.com, a la pàgina web de la Xarxa BCN Antirumors i en el FB de BCN Acció Intercultural. Les
persones seleccionades seran contactades personalment per l'equip de poENtry slam.
REGAL
La persona favorita del públic rebrà un regal per part de l'organització que s'anunciarà el dia de l'esdeveniment.
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS DE IMAGEN
- Els drets dels poemes presentats són propietat dels seus autors/es.

- L'organització no persegueix cap fi de lucre i el seu objectiu és exclusivament de caràcter cultural.

- L'organització té dret a publicar fotos i vídeos de l'esdeveniment, un cop finalitzat, per a la promoció de la
campanya #AturemRumors i/o de poeENtry slam.

- Es poden sol·licitar imatges dels participants per a la promoció de l'esdeveniment.

JURAT DE SELECCIÓ
Makis Moulos - Slammer i escriptor/poeta publicat. Professor d'escriptura creativa i organitzador
de "poENtry slam" (Slam poetry en anglès a Barcelona) i "Poetry Slam Gr" a Grècia.
Eneida Alaiz Chueca - Organitzadora de "poENtry slam".

ORGANITZA

