XII Premi Jujol Dansa Jove. SJD 2022. Informació Post-Concurs...

Benvolgudes i benvolguts,
Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta dotzena edició del Premi Jujol, viscuda, el
passat cap de setmana del 13, 14 i 15 de maig, al Teatre Mercè Rodoreda; han estat unes
jornades plenes de dansa, de passió, de nervis i d’emocions.
Després de l’edició passada, la dels SOLOS, sense públic, amb la restransmisió per STREAMING,
la d’enguany també ha estat molt especial. Ha estat el Jujol del retrobament, de la i·lusió, de gaudir
en directe de la Dansa, dels SOLOS, els DUOS i els GRUPALS…
Volem posar de manifest el gran treball mostrat a sobre de l’escenari per les ballarines i ballarins,
la professionalitat del professorat i de la Direcció de les Escoles i la col·laboració de totes i de
tots per facilitar el desenvolupament del concurs, seguint les indicacions de l’Organització.
Volem també reconèixer i agraïr la gran tasca realitzada pel Jurat, el suport de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí, les beques i obsequis donats per escoles, centres de formació i botigues.
Els darrers agraïments són pel nostre EQUIP DE TREBALL, sense ells no podríem endegar aquest
projecte; com sempre heu sumat esforços, dedicació i una implicació espectacular. Moltes gràcies
noies i nois!!
Aprofitem per comentar-vos alguns temes que són del vostre interès:

GALA SOLIDÀRIA JUJOL
Com vàrem comunicar en directe a la Gala, la recaptació final es va enfilar fins els 2.095 euros.
 Venda ENTRADIUM...
 Venda TEATRE...
 Venda FILA ZERO...
 TOTAL.........
Venda de samarretes

82
117
3
202 x 10 euros.............2.020 euros

15 2x1 x 5 euros.......................75 euros

TOTAL. 2.095 euros

BEQUES:
Per endegar la tramitació de les beques heu de seguir els següents passos:




Enviar un correu a dansadespi@gmail.com possant com assumpte: nom de la
beca_nom del/ de la participant_nom de l’escola.
Adjuntar la LA BECA escannejada o fotografiada.
La data límit per enviar el correu serà el dilluns 23 de maig.
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IMPORTANT!!! EN CAS QUE LA/EL PARTICIPANT NO VULGUI, O NO PUGUI GAUDIR DE LA
BECA, ENS HO HAURÀ D’ADVERTIR PER TAL DE PODER ATORGAR-LA A LA/EL SEGÜENT
PARTICIPANT.

FOTOGRAFIES:
Totes/tots les/els participants en el XII Premi Jujol de Dansa Jove.SJD 2022 podran descarregar-se
totes les seves fotografies a la web de Dancephotos.es.
Les fotografies es podran descarregar en format digital en la màxima resolució i sense cap marca
d'aigua. Això permetrà als participants imprimir les seves fotografies tant en format petit com en
posters de 50x70 o més grans.
Per a la comoditat dels participants, les fotografies estaran organitzades per blocs, disciplines i
número de passi.

VÍDEOS
Les escoles rebran, mitjantçant wetransfer, un codi per descarregar-se TOTS ELS
ENREGISTRAMENTS de les seves coreografies inscrites en el concurs.

FEED-BACK (retorn de les escoles a l’Organització)
Per acabar volem agrair-vos a totes i a tots el vostre suport incondicional i restem a la vostra
disposició per rebre, per correu a dansadespi@gmail.com, qualsevol suggeriment, reflexió o
aportació que ens pugui ajudar a millorar el proper Premi Jujol.

Moltíssimes gràcies per ser-hi!!

#ViuLaDansa
Sant Joan Despí, 16 de maig 2022
L’Organització

Associació Dansadespí, carrer del Mercat, 5 baixos (08970) - Sant Joan Despí
Telèfon 933731972 - dansadespi@gmail.com
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