
Residències de creació per a projectes de dansa i llenguatges del cos. 

De novembre de 2018 a juliol de 2019

El C.C. Barceloneta  obre convocatòria de residències en la modalitat de suport a la
creació.

Entrega  de  propostes  del  28  de  setembre  al  14  d’octubre  a
dansa@civicbarceloneta.com indicant  la  modalitat  a  la  qual  es  postula  i  amb
l’assumpte: Sol·licitut residència.

El període de residència anirà de novembre de 2018 a juliol 2019. La incorporació es
farà de manera progressiva en funció de la disponibilitat d’espais. 

Les modalitats són:

A-Programa de residències pel cicle Contemporanis a la Barceloneta.

B- Programa de residències pel cicle La Barceloneta es mou, dansa.

C-Programacions per a públic familiar.

D-Ús puntual.

A-Programa de residències pel cicle Contemporanis a la Barceloneta.

Per a propostes escèniques i performatives contemporànies de dansa i arts vives (a
excepció del circ per limitacions dels espais).

La selecció de propostes es farà d’acord als dos eixos conceptuals que articularan la
programació del  cicle  Contemporanis  a la  Barceloneta.  DANSA’M acollirà  aquelles
propostes en les quals el treball coreogràfic i dramatúrgic sigui el focus. ELEKTRICS
acollirà propostes en les quals la investigació en nous llenguatges, noves narratives,
i/o la performance siguin els eixos de treball.

Podran accedir companyies, grups, col·lectius i creadors i amb el nombre de projectes
que considerin.

Compromisos del centre:

Espais d’assaig gratuït amb un màxim de 15 hores setmanals.

Aquells projectes que ja tinguin una estructura definida i s’hagi iniciat el  procés de
creació a finals de desembre de 2018, es valorarà una possible aportació econòmica
i/o l’assessorament tècnic de professionals  de les arts escèniques a escollir  per la
companyia.

Seguiment del procés.

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

mailto:dansa@civicbarceloneta.com


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 el 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.

Documentació a aportar:

Dossier del projecte, detall del moment en el qual 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 hi ha.

B- Programa de residències pel cicle La Barceloneta es mou, dansa.

Propostes escèniques de danses de base popular.

Podran accedir companyies, grups, col·lectius i creadors i amb el nombre de projectes
que considerin.

Compromisos del centre:

Espais d’assaig gratuït amb un màxim de 10 hores setmanals.

Aquells projectes que ja tinguin una estructura definida i s’hagi iniciat el  procés de
creació a finals de desembre de 2018, es valorarà una possible aportació econòmica
i/o l’assessorament tècnic de professionals  de les arts escèniques a escollir  per la
companyia.

Seguiment del procés.

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

Compromisos dels residents:

Mostrar el resultat del treball en la data acordada amb el C.C. Barceloneta dins del
cicle La Barceloneta es mou.

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 el 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.

C-Programacions per a públic familiar

Per  a  propostes  escèniques  dirigides  a  públic  familiar  i  per  ser  mostrades  en  les
programacions  de  Dansa,  Infància  i  Joves  del  C.C.  Barceloneta,  de  l’equipament
Infantil Franja i de serveis de la Barceloneta.

Podran accedir companyies, grups, col·lectius i creadors i amb el nombre de projectes
que considerin.

Compromisos del centre:

Espais d’assaig gratuït amb un màxim de 10 hores setmanals.

Aquells projectes que ja tinguin una estructura definida i s’hagi iniciat el  procés de
creació a finals de desembre de 2018, es valorarà una possible aportació econòmica
i/o l’assessorament tècnic de professionals  de les arts escèniques a escollir  per la
companyia

Seguiment del procés.

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

Compromisos dels residents:

Mostrar el resultat del treball en la data acordada.

Acompanyar la mostra amb un taller 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.

Fer  menció  de  la  residència  al  C.C.  Barceloneta  als  dossiers  de  premsa  i  a  les
difusions de mostres en altres centres.

Documentació a aportar:

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

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

CV artístic de l’equip.



D-Ús puntual

Cessió puntual d’espais per a propostes escèniques de qualsevol tècnica. Abans de fer
ús de l’espai s’haurà d’acordar amb el C.C. Barceloneta la contraprestació que serà
una mostra, exhibició o classe per a la programació de qualsevol dels projectes del
C.C. Barceloneta (Visuals, Dona, Formació i Dansa).

Documentació a aportar:

Descripció del projecte.

Enllaços a treballs relacionats amb la proposta,  vídeos d’assaigs...Si  és la primera
vegada que es fa ús de l’espai.

CV artístic. Si és la primera vegada que es fa ús de l’espai.

Fora de convocatòria es podrà sol·licitar aquesta modalitat 10 dies abans del mes en
el qual es vol fer ús de l’espai. 

La resta de demandes de sala se’ls hi aplicarà la tarifa de suport a la creació o la tarifa
de lloguer de sala.


