
CONVOCATÓRIA
TRADUÇÕES DE TEXTOS DE TEATRO CONTEMPORÂNEOS

ATÉ 15 DE JANEIRO DE 2023

Então esta convocatória é para si!

Envie a sua tradução para o Comité Português da Rede Europeia de Tradução

Teatral EURODRAM, uma rede informal que tem como objetivo promover a

tradução e difusão de textos de teatro contemporâneos, entre os vários

parceiros da Europa, Mediterrâneo e Ásia Central.

 

Em 2023, o Comité Português do EURODRAM irá selecionar três

traduções para Língua Portuguesa de textos de teatro escritos há menos de

cinco anos.  Não serão aceites traduções submetidas em anteriores edições.

As três traduções selecionadas receberão um prémio no valor de quinhentos

euros e serão lidas publicamente numa das sessões do Clube de Leitura

Teatral promovido pelo Teatro Académico Gil Vicente e A Escola da Noite.

Para além das leituras públicas em Coimbra, as mesmas serão enviadas para a

coordenação geral da rede EURODRAM, em Paris. A rede EURODRAM trabalha

em parceria com numerosas estruturas na Europa, Mediterrâneo e Ásia

Central, inscrevendo-se numa dinâmica de residência de autores, de

acompanhamento de tradutores e de procura de parceiros no plano

internacional.

Para que a sua candidatura seja considerada válida, será necessário

preencher, até 15 de janeiro de 2023, o FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

(ligação abaixo), e enviar para o email eurodram.portugal@gmail.com, os

seguintes documentos:

- Tradução integral;

- Texto original [escrito há menos de 5 anos];

- Nota biográfica do tradutor;

- Nota biográfica do autor;
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- Ficha técnica (data e lugar de escrita e de tradução, lista de personagens e

sua breve caracterização, referência a prémios e - dissertações anteriores);

- Declaração do autor (ou herdeiros) em como tem conhecimento da tradução

realizada;

-Declaração de autorização de leitura da tradução em eventos do EURODRAM;

- Outra informação complementar relevante;

E caso aplicável:

- Nome editora do texto original;

- Nome editora da tradução;

- Data e local de edição da tradução;

- Leituras, estreias, produções já realizadas da tradução;

- Apoios ou prémios recebidos com a tradução;

- Traduções noutras línguas.

A seleção será feita em função da qualidade do texto e da sua tradução pelo

Comité Português do EURODRAM, coordenado por Fernando Matos Oliveira e

Nuno M Cardoso, e constituído por Alexandra Moreira da Silva, Constança

Carvalho Homem, Jorge Palinhos, Jorge Louraço Figueira, José António

Costa Ideias, Guilhermina Jorge, Mickael Oliveira e Rui Pina Coelho. Os

resultados serão divulgados até ao dia 15 de março de 2023 na página do

Comité Português Eurodram.

Prazo para a candidatura: 15 de janeiro de 2023.

Ligação para o Formulário: https://forms.gle/5or6F7pdLkyr8AGt8

Para esclarecimentos e pedidos de informação adicional por favor contactar

por email a Coordenação do Comité Português para:

eurodram.portugal@gmail.com

Ligação para o EURODRAM Portugal: https://eurodram.pt/

Ligação para o EURODRAM Internacional: http://eurodram.org/

Comités existentes em 2023: Albanês, Árabe, Arménio, Alemão, Basco,

Bielorrusso, Bósnio-Croata-Montenegrino-Sérvio, Búlgaro, Castelhano-Galego,

Catalão, Checo, Curdo, Finlandês, Francês, Georgiano, Grego, Hebraico,

Húngaro, Inglês, Italiano, Macedónio, Norueguês, Polaco, Português, Romeno,

Russo, Sueco, Turco, Ucraniano.
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