Residències de creació per a propostes de dansa i llenguatges del
moviment 2021
El Centre Cívic Barceloneta obre convocatòria de residències de creació en les següents
modalitats:
A- Residències de llarga durada amb mostra dins de la programació de Dansa.
De març-abril a desembre.
B- Residències puntuals per a propostes de dansa i llenguatges del moviment.
Primer període de febrer a juliol. El segon període es convocarà al juny.
C- Residències d’arts vives que no estan dins de la modalitat A (que siguin viables
físicament als espais del centre) amb mostra dins de la programació de Difusió
cultural del centre. D’abril a desembre.

Entrega de propostes des del 28 de desembre de 2020.
A causa de les restriccions dels assaigs durant el 2020, una part dels grups que
formaven part del Programa de Residències 2020 no han pogut acabat els seus
processos. Per aquest motiu allarguem la seva estada uns mesos més al 2021. Això
suposa que oferim menys residències noves pel 2021 i que moltes de les seleccionades
pel 2021 no podran començar a fer ús de l’espai fins a l’abril.
El Centre Cívic Barceloneta és un equipament municipal que acull tant a la comunitat
artística de dansa i arts visuals com a la ciutadania que vol realitzar activitat en funció
d’interessos específics al voltant del consum cultural i de la creació d’espais de trobada.
Aquesta convocatòria té una doble funció, per una banda oferir un espai de creació a
artistes d’arts vives (amb un focus especial en dansa i llenguatges del moviment) i que
la ciutadania pugui gaudir del retorn d’aquestes a través de mostres, tallers,
acompanyaments...
Poden presentar-se creadors/es, companyies i col·lectius (en endavant artistes) que
estiguin en procés de creació, iniciant una recerca o que vulguin revisitar les seves
propostes ja acabades. Tenen cabuda tots els llenguatges i estètiques i tots els formats
possibles més enllà de l’acte escènic. També poden presentar-se propostes dirigides a
infants i famílies.
Les sales d'assaig només estan disponibles de dilluns a divendres de 10 a 14h.
Qualsevol dubte sobre les
dansa@civicbarceloneta.com
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A-Residències de llarga durada i mostra del procés dins de la programació del
centre
Aquesta modalitat és per a artistes que treballen entorn la dansa i llenguatges del
moviment.

Poden presentar peces en procés de creació, peces tancades i que es volen reformular,
propostes embrionàries, recerca de formats nous per a l’artista...
La presentació del treball es farà dins de la programació del centre.
Què ofereix el centre:
espais d’assaig gratuït, acompanyament tècnic i suport econòmic o/i d’assessorament
artístic amb professionals.
Documentació a aportar:
Dossier del projecte (en qualsevol format), detall del moment en el qual es troba i
possible calendari de treball.
Enllaços a treballs relacionats amb la proposta, vídeos d’assaigs...en cas de no tenir,
enllaç a treballs anteriors.
CV artístic de l’equip.
Període de presentació: del 28 de desembre al 29 de gener.
B-Residències puntuals amb accions a través dels diferents projectes i serveis del
centre
Segueix el mateix criteri que la A però s'adreça a artistes que necessiten fer ús de sales
d'assaig durant un període curt de temps.
També es pot fer ús d’aquesta modalitat per organitzar una mostra (informal) i trobada
amb programadors/es.
El centre ofereix sales d'assaig i acompanyament tècnic. Només hi haurà suport
econòmic en cas de que es faci una mostra.
L'artista oferirà una contraprestació proporcional a les hores de residència i amb la que
les dues parts estiguis còmodes. Aquesta contraprestació pot estar vinculada amb la
resta de projectes i serveis del centre (inclòs Dansa) : Equipament Infantil, Franja, Dona
i Territori, Arts Visuals i Formació.
Documentació a aportar:
Dossier del projecte(en qualsevol format), detall del moment en el qual es troba i
possible calendari de treball.
Enllaços a treballs relacionats amb la proposta.
CV artístic de l’equip.
Període d'entrega: del 28 de desembre al 7 de gener pel primer període.
C-Residències d'arts vives que estiguin fora de la modalitat A
Segueix el mateix criteri que la A però adreçada a artistes que la dansa i el moviment
no sigui l'eina de creació.

Les propostes s’han de fer arribar a:
dansa@civicbarceloneta.com amb l’assumpte Residències 2021

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

