
Residències de creació i producció per a propostes entorn els llenguatges del 

cos i del moviment. De juliol de 2017 a març de 2018 

El C.C. Barceloneta  obre convocatòria de residències en les modalitats de creació-

producció i internacional. 

Convocatòria:  

Entrega de propostes de l’1 al 19 de juny.  

Modalitats: 

Tres residències de suport a la creació-producció i una internacional. 

El període de residències anirà de juliol (2017) a març (2018) i les mostres dels 

processos es faran entre octubre (2017) i març (2018). 

 

La selecció de propostes es farà en base als dos eixos conceptuals que articularan la 

programació del cicle Contemporanis a la Barceloneta. DANSA’M acollirà aquelles 

propostes en les que el treball coreogràfic i dramatúrgic sigui el focus. ELEKTRICS 

acollirà propostes en les que la investigació en nous llenguatges, les noves narratives, 

les aplicacions tecnològiques i/o la performance siguin els eixos de treball. 

Podran accedir companyies, grups, col·lectius i creadors. Cada entitat podrà presentar 

la seva candidatura a les dues modalitats així com el nombre de projectes que 

consideri. 

Es valorarà la trajectòria artística de l’entitat que sol·licita la residència, la 

responsabilitat per portar a terme un procés creatiu que es mostrarà dins de la 

programació del C.C. Barceloneta i la qualitat i la planificació de la proposta. 

 

Residències de creació-producció 

Per a projectes que ja tinguin una estructura definida i s’hagi iniciat el procés de 

creació. 

Compromisos del C.C. Barceloneta: 

Espais d’assaig gratuït amb un màxim de 350 hores. 

*Suport econòmic de 1.000€ a rebre després de la mostra. 

Assessorament tècnic de dos professionals de les arts escèniques a escollir per la 

companyia (suport a nivell de coreografia, dramatúrgia, il·luminació, escenografia, 

vestuari...) 

Tècnic de so i llums durant tot el dia de la mostra. 

*L’aportació econòmica podria variar segons ajust pressupostari, si es donés el cas es pactaria abans de 

la signatura del contracte. 



Compromisos dels residents: 

Mostrar el resultat del treball en la data acordada amb el C.C. Barceloneta dins del 

cicle Contemporanis a la Barceloneta: 

Oferir un diàleg amb el públic després de la mostra (la mateixa nit) si el C.C. 

Barceloneta ho considera oportú. 

Fer difusió de la mostra mitjançant les xarxes socials i els mitjans que la companyia 

tingui al seu abast. 

Informar al C.C. Barceloneta de tots els compromisos de mostra a altres espais durant 

el període de residència. 

Fer menció de la residència al C.C. Barceloneta als dossiers de premsa i a les 

difusions de mostres en altres centres. 

Justificar el cobrament amb una factura legal. 

Documentació a aportar: 

Dossier del projecte, detall del moment en el que es troba i calendari de treball. 

Enllaços a treballs relacionats amb la proposta, vídeos d’assaigs... 

CV artístic de l’equip. 

Dates  d’exhibició a altres centres, si n’hi han. 

 

ITINERANTS 

Residències amb suport econòmic  

Residencias con apoyo económico  

Residencies with financial support 

 

CATALÀ 

Itinerants és una proposta que neix de la voluntat del C.C. Barceloneta d’establir nexes 

amb espais de creació i/o difusió, festivals i estructures o institucions públiques que 

donin suport a la creació escènica fora de Catalunya. 

Busca generar espais d’intercanvi quan a reflexió i a entrenament per enriquir els 

processos d’investigació i creació; la promoció de propostes locals quan a mobilitat i 

difusió i la vinculació entre els agents dels diferents centres i institucions. 

Podran accedir companyies, col·lectius i creadors que hagin estrenat un mínim de 

dues peces de creació pròpia en el circuit professional i que tinguin algun tipus de 

vinculació amb centres de creació i/o d’exhibició i/o amb estructures públiques de 

difusió cultural fora de Catalunya. 

 



Compromisos del C.C. Barceloneta: 

Espais d’assaig gratuït d’un màxim de 4 setmanes. 

Suport econòmic de 1.500€ a rebre després de la mostra.  

Tècnic de so i llums durant tot el dia de la mostra. 

Possibilitat de programar un taller intensiu abans o després de la mostra segons tarifes 

públiques. 

Compromisos dels residents: 

Mostrar el resultat del treball en la data acordada amb el C.C. Barceloneta. 

El resultat del procés es mostrarà al cicle Contemporanis a la Barceloneta: 

un dijous de juny de 2017 (per a les propostes seleccionades a la 1era convocatòria) 

un dijous de març de 2018 (per a les propostes seleccionades a la 2a convocatòria) 

Oferir un diàleg amb el públic després de la mostra (la mateixa nit) si el C.C. 

Barceloneta ho considera oportú. 

Fer menció de la residència al C.C. Barceloneta als dossiers de premsa i a les 

difusions de mostres a altres centres. 

Justificar el cobrament amb una factura legal. 

 

Documentació a aportar: 

Dossier del projecte, detall del moment en el que es troba i calendari de treball. 

Enllaços a treballs relacionats amb la proposta, vídeos d’assaigs... 

CV artístic de l’equip. 

*L’aportació econòmica podria variar segons ajust pressupostari, si es donés el cas es pactaria abans de 

la signatura del contracte. 

 

ESPAÑOL 

Itinerants es una propuesta que nace de la voluntad del C.C. Barceloneta de 

establecer nexos con espacios de creación y/o difusión, festivales y estructuras o 

instituciones públicas que den apoyo a la creación escénica fuera de  Catalunya. 

Busca generar espacios de intercambio en cuanto a reflexión y a entrenamiento para 

enriquecer los procesos de investigación y creación; la promoción de propuestas 

locales en cuanto a movilidad y difusión y la vinculación entre los agentes de los 

diferentes centros e instituciones. 



Podrán acceder compañías, colectivos y creadores que hayan estrenado un mínimo 

de dos piezas de creación propia en el circuito profesional y que tengan algún tipo de 

vinculación con centres de creación y/o de exhibición y/o con estructuras públicas de 

difusión cultural fuera de Catalunya. 

 

Compromisos del C.C. Barceloneta: 

Espacios de ensayo gratuitos de un máximo de 2 semanas. 

Apoyo económico de 1.500€ a recibir después de la muestra. 

Técnico de sonido e iluminación durante todo el día de la muestra. 

Posibilidad de programar un taller intensivo durante la residencia según tarifas 

públicas. 

Compromisos de los residentes: 

Mostrar el resultado del proceso en la fecha acordada con el C.C. Barceloneta: 

un jueves de junio de 2017 (para la propuesta seleccionada en la 1era convocatoria) 

un jueves de marzo de 2018 (para la propuesta seleccionada en la 2a convocatoria) 

Ofrecer un diálogo con el público después de la muestra (la misma noche) si el C.C. 

Barceloneta lo considera oportuno. 

Mencionar la residencia en el C.C. Barceloneta en los dossiers de prensa y en las  

difusiones de muestras en otros centros. 

Justificar el cobro con una factura legal. 

Documentación a aportar: 

Dossier del proyecto, detalle del momento en el que se encuentra y calendario de 

trabajo. 

Enlaces a trabajos relacionados con la propuesta, vídeos de ensayos...y/o trabajos 

anteriores. 

CV artístico del equipo. 

*La aportación económica podría variar según ajustes presupuestario, en tal caso se pactaría antes de la 

firma del contrato. 

ENGLISH 

Itinerants is a proposal born from the will of C.C.Barceloneta to establish connections 

with spaces of creation or diffusion, festivals, organizations or public institutions who 

support scenic creation outside Catalonia. 

It seeks to generate spaces for exchange of thoughts and training to enrich the 

research and creation processes; the promotion of local proposals related to mobility or 

diffusion and the association between agents from different centers and institutions. 



This call is for companies, collectives and creators who have premiered at least one 

piece of their own creation in the professional circuit and who have some kind of 

relation with creation or exhibition centers or public entities which promote culture 

outside Catalonia. 

C.C.Barceloneta commitments: 

 

Free rehearsal space for a maximum of 4 weeks. 

 

Financial support of 1,500 eur‚ to be paid after show. 

 

Sound and lighting engineer throughout the day of the show. 

 

Possibility to schedule an intensive workshop before or after the show according to 

established tariffs. 

 

Resident Commitments: 

 

To show the result of work on the date agreed with the C.C.Barceloneta. 

 

The result of the process will be shown: On Thursday in June 2017 yet to be 

determined (for the proposal selected in the 1st call). On Thursday in March 2018 yet 

to be determined (for the proposal selected in the 2nd call) 

 

To offer a chat with the audience after the show (the same night) if C.C.Barceloneta 

considers it necessary. 

 

To mention C.C. Barceloneta’s residence in press clippings and broadcasting samples 

to other centres. 

 

To justify a legal invoice payment. 

 

Documents required as follows: 

 

Project sample book, detailing in which part of the process are you placed and your 

work schedule. 

 

Links related to work proposal, videos trials ... 

 

CV artistic team. 

 

 

 

LES PROPOSTES S’HAN DE FER ARRIBAR A 

dansa@civicbarceloneta.com 

 



Sales d’assaig 

 

SALA CARMEN 
AMAYA 

Capacitat: 30 
Superfície: 120m² 

 Equip de so 

 3 Miralls mòbils 

 Terra de fusta i 50m2 de linòleum  
 Climatitzada 
 Xarxa WIFI Barcelona 

 

 

 

SALA C 

 
Capacitat: 25 
Superfície: 100m² 
Equip de so 

 Terra de fusta 

 Miralls fixes 
No climatitzada 

 Xarxa WIFI Barcelona 
 
 
 
 

 
 

 

SALA 
MEDITERRÀNIA 

Capacitat: 20 
Superfície: 90m² 
Equip de so 
Terra de fusta amb 60m2 de linòleum i 30 m2 
de tatami amb possibilitat d’ampliar a 50 m2 
Miralls fixes 
No climatitzada. WIFI Barcelona 
Xarxa WIFI Barcelona 



SALA D’ACTES 

Capacitat: 150 
Superfície: 250m² 
Equip de so 

 Material d’il·luminació 

 Projector i pantalla 

 Terra de fusta 

 Possibilitat de tarima i linòleum 

 150 cadires i 6 taules 

 Miralls mòvils 
Climatitzada 

 Xarxa WIFI Barcelona 
 Connexió fixe a Internet 

  
 

 

SALA H 

Capacitat: 16 
Superfície: 60m² 
Equip de so 

 Terra de fusta 

 Miralls fixes 

 Barra de dansa clàssica 
No climatitzada 

 Xarxa WIFI Barcelona 
 

 

 

 

 

 
 

 

SALA P 

Capacitat: 40 
Superfície: 40m² 
 
Projector i pantalla 

 Equip de so 
Xarxa WIFI Barcelona 

 Connexió fixe a Internet 

 40 cadires 

 1 taula 

 Es pot enfosquir  
Climatitzada 



 
PER A LES RESIDÈNCIES INTERNACIONALS 
 

AULA CUINA 

Capacitat: 15 
Superfície: 30m² 

 

 Pissarra fixa 

 15 cadires 

 3 taules 

 Estris de cuina 

 Microones 

 Nevera 

 Forn 

 Vitroceràmica 

 

 


