
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEXTO 
Compagnie Naforo-Ba  lança, com o apoio da União Europeia (UE), inscrições para a seleção de candidatos para a final nacional, que se abrem em 01 de novembro de 2013, de 31 de 

dezembro de 2013. 

 

O programa “ DIGA O DESENVOLVIMENTO ” é financiado pela União Europeia e pilotado pelo Compagnie NAFORO-BA  da Costa do Marfim em parceria com Maison de La parole de 

Bobo Dioulasso (Burkina Faso), Gamzaki – Maison du Conte et du Théâtre (Niger),Centre des Arts du Récit en Isère (Grenoble, France) E em colaboração com Compagnie Agbo 

Nkoko (Bénin), Fidjus Kontadores Distoria (Cap Vert),Kiini Africa (Guinée),LMI (Libéria),Sac à Paroles (Mali), Théâtre du Baobab (Sénégal),Hakuna Matata (Togo) e do Instituto 

Francês de Côte d'Ivoire.. 

É uma ação que reune muitos atores culturais em redor das artes  orais.Democratiza as artes da cultura,e torna-o acessível muito  meio de histórias, de mitos, de histórias. 

 

Este programa tem para objetivos  principais : 

 

stabelecer uma rede de colaboraçãorepresentativa dos países da região 

 

-lo todos a fim do sector    

 

nto e ajude-o a fazê-lo conhecido em todos seus aspectos (social, econômico, artístico, cultural)   

 

 

Com tal fim, o Compagnie Naforo-Ba em colaboração com seus sócios lançam uma competição dos contadores de histórias em África chamaram 

Contecours. 

 

Diferentes candidatos serão testados durante a fase nacional, que terá início de janeiro a março de 2014, eo vencedor será escolhido para representar 

a Costa do Marfim na final da Contecours internacional tomando lugar de 19 a 25 maio de 2014 em Abidjan onde ele estará bem posicionada para 

competir com outros vencedores nacionais dos países listados em Contecours. 

 

CONDIÇÕES GERAIS DA COMPETIÇÃO 
 

 A_Elegibilidade: 

O candidato terá que ser : 

realizar-se entre 18 anos e 35 anos desde o 1º de janeiro de 2013 

 

 

B_Aplicação: 

02 (dois) métodos de registro estão disponíveis: 

 

REGISTO ONLINE: 

Os candidatos interessados terão que registrar-se sobre: www.afreekan.net e : 

a) Preencha o formulário da participação clicando na bandeira do país de origem e residência (à direita) 

b) Enviar a cópia autenticada do cartão de identificação (cartão de identidade nacional, Certificado de Identidade ou Passaporte) para a prova de participação 

em um dos seguintes países-depois: Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso,  Guinée,  Mali, Niger, Sénégal, Togo, Sierra-Léone, Libéria , Cap-Vert. 

c) Envie uma identificação com foto 

Se o arquivo está incompleto, a aplicação estará rejeitada 

 

 

INSCRIÇÕES PELA ENTREGA FÍSICA: 

O formulário de inscrição para impressão pode ser descarregado a partir www.afreekan.net. 

Também pode ser feita, preenchido e colocadas nas seguintes estruturas culturais de cada país participam Contecours INTERNACIONAL 2014: 

 

 • CÔTE D'IVOIRE (Abidjan) - COMPAGNIE NAFORO-BA 

Para mais informações - Tél : (+225) 22 42 66 14 / 07 02 47 50 

• TOGO(Lomé) -CENTRE HAKUNA MATATA 

Para mais informações - Tél : (+228) 90 18 95 8 

• BENIN (Cotonou) -  AGBO NKOKO 

Para mais informações - Tél :(+229) 97 64 15 76 

• GUINEE (Conakry) - KIINI AFRICA 

Para mais informações - Tél : (+224) 60 59 90 3 

• MALI (Bamako) - SAC A PAROLES 

Para mais informações - Tél : (+223) 79061875 

• NIGER (Maradi) - MAISON DU CONTE ET DU THEATRE 

Para mais informações - Tél : (+227) 98 38 95 65 

• BURKINA FASO (Bobodioulasso) - MAISON DE LA PAROLE 

Para mais informações - Tél : (+226) 70 23 90 66 

• SENEGAL (Dakar) - THEATRE DU BAOBAB 

Para mais informações - Tél : (+221) 776334533 

• LIBERIA (Monrovia) & SIERRA-LEONE - LMI 

Para mais informações  - Tél : 00231886517562 

• CAP VERT (Praia) - FIDJUS KONTADORES DISTORIA 

Para mais informações - Tél : (+238) 99 94 574 

 

-A Ficha de Inscrição para preencher 

-uma identificação com foto 

-cartão de identificação (cartão de identidade nacional, Certificado de Identidade ou Passaporte) para a prova de participação em um dos seguintes países -

depois: Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso,  Guinée,  Mali, Niger, Sénégal, Togo, Sierra-Léone, Libéria , Cap-Vert. 

 

Se o arquivo está incompleto, a aplicação estará rejeitada 

 

 C_Prazo de depósito de aplicações: 

Junte-se à fase nacional Contecours fases corre de 01 de Novembro a 31 Dezembro 2013 prazo final para a apresentação de várias aplicações. 



  

 

 

 

 

 

 

REGRAS CONTECOURS INTERNACIONAL 2014 
   

 

ARTIGO 1º: 

A Companhia Naforo-Ba de Costa de Ivory em sociedade com a Casa da Palavra de Burquina Faso, a Casa do Conto e o Teatro de Níger, Centro das Artes da Narrativa na 

Isère-França e em associação com Agbo Nkoko de Benin, Associação dos contadores de histórias do Cabo Verde, Kiini África de Guiné, Ensaca com Palavras de Mali, Libéria 

Mídia Iniciativa da Libéria, O Teatro do Baobá de Senegal, que Hakuna Matata de Togo organiza uma Competição Internacional (Ajuda) de Contadores de histórias chamada 

(mencionado) "Contecours International" na região oeste-africana.   

 

Esta competição tem como objetivos: 

- Fomentar o surgimento de novos talentos 

- Contribuir para a divulgação da sua produção 

- Participar no desenvolvimento da profissão de contadores de histórias 

 

ARTIGO 2º: 

Este concurso está aberto a artistas de 18 e 35 nacionais dentro da Comunidade Económica dos Estados Oeste Africano (ECOWAS). 

Mas, para esta primeira edição internacional, a competição é limitada a um país - depois: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Guiné, Libéria, Mali, Níger, 

Senegal, Serra Leoa, Togo, tema imposta é a água. 

 

ARTIGO 3º: 

Fase nacional: 

Esta é uma fase de seleção em cada um dos países referidos no artigo 2 º 

Fases nacionais acontecerá de janeiro a março 2014 

 

fases internacionais : 

Fase internacional será realizada em Abidjan from 19-25 maio 2014. 

-  Semi-finais: 

Duas semi-finais são realizadas. 

05 (cinco) candidatos são selecionados após as semifinais. 

- final: 

Cada candidato deve convencer 15 (quinze) minutos, com um conto de escolha e outro conto sobre o tema. 

A cerimônia de premiação será realizada no mesmo dia. 

 

ARTIGO 4º: 

Os participantes autorizam a utilização de ouvir histórias e imagens das diferentes fases da competição. 

Cada participante compromete-se a investir na promoção do projecto 

 

ARTIGO 5º: 

O júri será composto por profissionais do mundo das artes e da cultura, representantes comunitários e institucionais. 

É feito para esta finalidade e dissolvido no final do anúncio dos resultados finais e após a apresentação do relatório assinado por todos os membros do júri. As decisões do júri 

são definitivas. 

A organização reserva-se o direito de fazer quaisquer mudanças organizacionais necessárias para o bom andamento do Concurso. Assim, em caso de necessidade, a 

organização pourvoie substituição de um ou mais membros do júri. 

A competição irá resultar na atribuição de um único prêmio. 

A organização poderá a qualquer momento desclassificar um candidato culpado de comportamento vicioso. 

 

ARTIGO 6º: 

Três (03), antes de a parte final de uma residência de quatro (04) semanas e receber uma visita da África Ocidental no final da residência criativa. 

Três prêmios são: 1 º Prémio (Grand Prix da Integração Africano) 

                              2 º Prémio (Preço Hampâté Ahmadou Ba) 

                              3 º Prémio (Best Partner) 

 

Durante os testes, se os testes ou a seleção final, os candidatos serão julgados de acordo com os seguintes critérios: 

- Qualidade do serviço 

- A qualidade do texto 

- Respeitar o tema 

 

ARTIGO 7º: 

Concorrentes garantir Naforo-Ba Companhia, seus sócios e associados de qualquer recurso ou ação que poderia tomar contra os organizadores durante a competição. 

Concorrentes para garantir Empresa Naforo-Ba, seus parceiros e associados titulares e gozo pacífico dos direitos atribuídos. 

 

ARTIGO 8º: 

O regulamento está disponível na biblioteca virtual www.afreekan.net. Ele também pode ser enviado a pedido. 

A participação neste concurso implica a total aceitação destas regras. 

O não cumprimento destas regras pode resultar na desclassificação da competição   

 

- O universo do contador de histórias 


