
 
 
 

Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ 

 

Presentació 

El Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ és una plataforma de suport a la creació 

circense i a la difusió del circ professional, en qualsevol dels gèneres o estils, 

adreçat a companyies de circ de Catalunya. El premi neix el 2014 i es lliura durant 

la Nit de Circ, dins el marc dels Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya que 

coorganitzen la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), BBVA CX i l’entitat de 
difusió de les arts del circ Zirkòlika.  

El Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ és una oportunitat per les companyies que 

s’hi presenten de fer un pas endavant per superar les dificultats que tenen dia a dia 

els artistes professionals del sector. Massa sovint es perden pel camí espectacles 

d'una gran creativitat i qualitat artística degut a diferent factors, però sobretot per 
la baixa probabilitat de treballar i mostrar-se en condicions. 

El Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ aposta per la qualitat, la professionalitat i 

el risc. El jurat, format per professionals vinculats al circ, selecciona l’espectacle 

guanyador que es presenta en diverses sales i espais d’arreu del territori català. 
Durant la gala Nit de Circ es coneix l’obra guanyadora. 

El Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ consisteix en una gira per Catalunya de 

quatre representacions per un valor total de 20.000 euros. Aquest import es fa 

efectiu a la companyia en concepte de caixet per les quatre representacions.  

Durant la Nit de Circ també es presenta un espectacle i s’atorguen les set 

categories dels Premis Zirkòlika de Circ (millor espectacle de circ de carrer, millor 

espectacle de sala o carpa, millor número de circ, millor companyia emergent, 

millor iniciativa per a la projecció del circ, premi especial i premi de votació 

popular). Els premis s’han convertit en un referent en el món del circ a Catalunya i 

un esdeveniment de promoció i difusió del circ que cada any aconsegueix un 
important ressò mediàtic.  

Bases i més informació a http://www.zirkolika.com/premiscirccatalunya  
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Darreres bases 

Fundació Antigues Caixes Catalanes, el Grup BBVA (format per el BBVA i 

Catalunya Caixa) i l’associació Zirkòlika promouen el Gran Premi BBVA 

Zirkòlika de Circ amb la finalitat de donar suport a les creacions circenses, 

incentivar la creativitat, crear circuits d’exhibició i vetllar per la difusió 
dels espectacles guanyadors.  

BASES 2017 

01. La convocatòria per als premis Zirkòlika de Circ de Catalunya està oberta a 

qualsevol producció i acció de circ que s’hagi pogut presenciar a Catalunya durant 

aquest darrer any, que siguin espectacles produïts o coproduïts a Catalunya i que 

encara estiguin en situació de ser programats. No importa que siguin espectacles 
estrenats els darrers anys, l’important és que encara es continuen programant. 

02. Aquest premi, que reconeix la millor producció de circ d’una companyia 

catalana, el decideix un jurat en base a tots els espectacles que presentin la seva 

candidatura. El guanyador es beneficiarà d’una gira, valorada en 20.000€, per 

presentar l’espectacle guanyador en 4 ciutats catalanes. 

03. El període de presentació de candidatures està obert tot l’any, els terminis de 

cada edició dels premis marcaran l’edició a la qual podran optar. Per aquest any 

2017 les candidatures es poden presentar fins el dia 20 de novembre a les 24 h. 

Només cal enviar un correu electrònic a premiszirkolika@gmail.com i indicar el nom 

de l’espectacle, una fitxa artística de la producció i el vídeo de l’espectacle. El jurat, 

si ho considera oportú, pot demanar més informació a la companyia abans de 
decidir el guanyador i també pot incloure altres propostes.  

04. Documentació i material a presentar: 

 Fitxa tècnica de l’espectacle 

 Dossier de la companyia 

 Enregistrament íntegre de l’espectacle via wetransfer a 
premiszirkolika@gmail.com. 

05. L’organització de la Nit de Circ designarà un jurat, format per persones 

externes a l’entitat organitzadora i vinculades al món circense. El premi es farà 

públic el 20 de desembre en el transcurs de la gala Nit de Circ que tindrà lloc al a la 

carpa del Circ Històric Raluy situat al Moll de la Fusta del Port Vell (Barcelona). Les 

dates de representació de l’espectacle guanyador del Gran Premi BBVA Zirkòlika de 
Circ seran durant el 2018 a diferents sales de Catalunya. 

Per a qualsevol consulta sobre el Gran Premi BBVA Zirkòlika podeu escriure a 
premiszirkolika@gmail.com 
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Historial de guanyadors 

2016 – Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ – “Rhümia”, Rhum & Cia. 

2015 – Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ – “Sifonòfor”, Animal Religion.  

2014 - Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ - “Incert", Circ Pistolet.  

 

 

 

 


