




VILLAGE ARTS ESTIU
A ARTS d’Estiu treballem amb una única filosofia, #viuartsdestiu. Busquem crear experiències
positives, úniques i memorables. Volem generar emocions, sensacions, sentiments….
Apel·lar al factor emocional, a viure una experiència global i que aquesta experiència generi
un RECORD, un bon record a la ment del consumidor que el faci repetir i tornar-nos a visitar.

Des de l’any 2017 es va fer una reformulació del festival amb un nou espai que permetés
desenvolupar el concepte #viuartsdestiu. Ja no es tractava només d’una experiència basada
en el concert, sinó viure el festival en la seva globalitat. La posada en escena de l’any 2017 va
ser un gran encert i partint de la primera experiència es continuà treballant per a millorar-
la…

El VILLAGE ARTS D’ESTIU és actualment un dels grans reclams del festival. Un espai d’accés
lliure per assistents als concerts i consumició mínima els que no. Gastronomia, música, moda,
cultura i activitats per a totes les edats es fusionen per a oferir al visitant la màxima
expressió de l’oci en un entorn immillorable, al costat del mar. El Village d’ARTS d’Estiu s’ha
convertit en la millor opció per a passar les tardes d’estiu entre amics, riures, música i bon
ambient.

L’edició 2019 va comptar amb 7 punts de restauració/foodtrucks, més de 30 expositors de
roba i complements, exposicions fotogràfiques, zona de jocs infantils, escenari amb música
prèvia i post concert, animadors varis i activitats organitzades.

El VILLAGE ARTS d’ESTIU s’ha convertit en un imprescindible per el propi festival, tant a nivell
de reclam de visitants locals i comarcals com a font d’ingressos del propi festival per tal de
fer viable el muntatge. Actualment sense aquesta zona d’oci, el festival no podria existir
com a tal.

Mapa VILLAGE ARTS d’ESTIU 2021 ( a mode d’exemple)





DATES OBERTURA VILLAGE:

Obertura del Village paralel·la als dies de concert del festival. 

Període: del 2 al 21 d’agost (ambdós inclosos). 

Total dies obertura: 20 (3 setmanes)

Obertura cada dia a partir de les 19:00 i fins les 02.00.

MODAGASTRONOMIAOCI PLATJA
FOTOGRAFIACULTURA MÚSICA
JOCS INFANTILS i molt més

VILLAGE ARTS D’ESTIU

INFORMACIÓ VILLAGE ARTS ESTIU:

* VILLAGE annex al festival ARTS d’Estiu (11 edició). Zona dedicada al oci i la 
restauració (animació i activitats programades)

* Programació de 20 concerts a l’auditori del festival (cartellera adjunta) + 
concerts Off ARTS d’Estiu a l’escenari Estrella Damm

*  Previsió d’aforament/públic entre 60.000 i 80.000 pax (any 2019: 80.000 
assistents, any 2021 –restricció aforaments per pandèmia i amb cartellera reduïda-
25.000 assistents)

* Entrada/accés únic al festival/village. Per accedir a l’auditori s’ha de passar
sempre per la zona del village.

* Es dinamitzarà la zona del village amb activitats lúdico-culturals, tallers,
demostracions, concerts, etc..

*Opció d’entrada al VILLAGE sense entrada al concert. Consumició mínima.



•

ESPAI MARÍTIM
VILLAGE ARTS ESTIU (5.000 M2)

(zona gastonomica, 
moda, oci, música i cultura)

AUDITORI ARTS ESTIU (2.500 M2)

ESCENARI 360º

ZONA GRANS CONCERTS(10.000 M2)

PARTICIPA COM A EXPOSITOR AL VILLAGE
Els expositors que vulguin participar al VILLAGE ARTS d’Estiu
(11ª  edició) hauran de completar el formulari de la web per tal de 
formalitzar la pre-inscripció. 

Un cop rebuda i acceptada la proposta per part de l’organització, es 
procedirà a la contractació de l’espai amb la firma del contracte de 
lloguer corresponent pel període acordat. 

Des del festival es prioritzarà la diversificació de l’oferta, així com
propostes creatives, últimes tendències, originalitat…

L’organització és la responsable de la selecció final dels expositors
2022. Es posarà en valor expositors amb experiència prèvia a ARTS 
d’Estiu, així com nous participants que encaixin amb els paràmetres
pre-establerts.

Els expositors que participin durant l’edició completa tindran prioritat a 
l’hora d’escollir preferències d’ubicació juntament amb el responsable 
del festival. També es tindran en compte criteris d’antiguitat i 
diversifiació d’oferta en l’espai.

La resta de participants seran distribuïts per l’organització segons
ubicacions disponibles i basant-se en criteris de diversificació de 
producte, complementarietat i temporalitat.



EXPOSITOR
VILLAGE 

ARTS D’ESTIU

EDICIÓ COMPLETA
DEL 2 AL 21 D’AGOST

(20 DIES)

SETMANA 1
DEL 2 AL 7 AGOST

(6 DIES)

SETMANA 2
DEL 8 AL 14 AGOST

(7 DIES)

SETMANA 1
DEL 15 AL 21 D’AGOST

(7 DIES)
DIES INDIVIDUALS

(SEGONS DISPONIBILITAT)

ESPAI 3 X 3
800 €
40 €/dia

300 €
50 €/dia

350 €
50 €/dia

350 €
50 €/dia 60 €/dia

ESPAI 6 X 3
1200 €
60 €/dia

450 €
75€/dia

525 €
75€/dia

525 €
75€/dia 90 €/dia

ESPAIS DISPONIBLES

IVA no inclòs en els preus.



L’organització d’ARTS d’ESTIU selecciona a tots els expositors participants segons la proposta, qualitat i
adequació al concepte del Village del festival, reservant-se el dret a la no acceptació per no complir amb els
criteris establerts per l’organització.

Els expositors que estiguin el mes sencer al Village del festival podran escollir la seva ubicació dins les zones
destinades al market i per ordre de preinscripció.

L’horari d’obertura al públic serà de 19:00h a 02:00h cada dia de concert.

L’horari de muntatge serà el mateix dia/setmana de l’esdeveniment per estar llestos per obrir a les 19:00
hores.

L’organització no es fa responsable de la instal·lació dels estands, essent obligació dels participants portar tot
el necessari tant pel muntatge com pel desmuntatge i sense necessitar cap tipus de material ni de personal
per part de l’organització.

El Village del festival disposarà de servei de neteja, tot i que la neteja dels estands, serà responsabilitat de
cada expositor. Cada participant s’haurà de fer càrrec dels seus propis residus i de mantenir l’estand en les
òptimes condicions.

El recinte comptarà amb personal de vigilància 24 hores però l’organització NO es responsabilitza dels furts, 
robatoris o danys que es puguin causar. Al tancar cada dia de concert, l’estand pot quedar muntat però 
recomanem recollir tot el material per evitar possibles incidències.

L’organització es reserva el dret de donar de baixa i/o expulsar automàticament a qualsevol participant que 
s’estimi està fent un mal ús o abús de l’esdeveniment.

Tots els espais disposaran de punt de llum i connexió.

La cancelació de l’espai contractat per part de l’expositor no donarà dret en cap cas a la devolució de l’import abonat.

ARTS d’Estiu es reserva el dret a cancelar els contractes dels expositors que no respectin la normativa general, participin en 
actes vandàlics al recinte o violin qualsevl de les condicins marcades. Aquesta cancelació no implicarà la de les quantitats 
abonades pel lloguer de l’espai.


