Bambalina
Residències
artístiques
al CC La Cadena

Presentació
Bambalina és un projecte del Centre Cívic La Cadena que té com a objectiu fomentar la creativitat escènica i donar
suport al desenvolupament de projectes artístics. El projecte busca promoure la creació i difusió de la cultura i oferir
el Centre Cívic com un espai obert i cultural de referència al barri i a la ciutat.

Bases de la convocatòria
Poden optar a Bambalina totes les persones, companyies, entitats o col·lectius que presentin un projecte
de qualsevol disciplina artística on consti la informació
següent:
• Nom, correu electrònic, telèfon de contacte
• Companyia
• Títol projecte
• Disciplina
• Temàtica
• Descripció del projecte
• Requisits tècnics
• Previsió del treball (període i horaris d’assaig)
• Currículum de la companyia i/o de les persones integrants
• Material gràfic i/o audiovisual de l’artista, grup o
companyia
Tota persona, companyia, entitat o col·lectiu es compromet amb el projecte Bambalina, com a contraprestació, a oferir el seu espectacle dins de la programació
del Centre Cívic.

Presentació de projectes
De l’1 d’agost al 10 d’octubre de 2020.
A través del següent formulari online:
https://forms.gle/Mkmjk8o5vTpR6JR9A
Per correu postal: enviant la documentació a la Direcció
del centre: Centre Cívic CC La Cadena,
C/ Mare de Déu de Port, 397 – 08038 Barcelona.
O presencialment de dilluns a divendres, de 10 a 14 i de
16 a 20 h.

Condicions de la residència
El Centre Cívic La Cadena ofereix a les companyies seleccionades:
• Un espai de residència fins a 3 mesos d’assaig
al centre. Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2021 en horari de 9.30 a 14h de dilluns a dissabte.
• Espais de magatzem del centre. La companyia pot
deixar material del projecte al centre. Un cop finalitzat el període de residència, la companyia es compromet a retirar-lo. En cas contrari, aquest serà destruït.
• Difusió del projecte en les xarxes socials del
centre durant la residència de la companyia.
• Per a la presentació de l’espectacle dins la programació del Centre, des de l’equipament s’aportarà el
següent material tècnic per a la posada en escena:
- Tarima de 5 x 6 m
- Taula de llums i so
- 6 focus led
- Acompanyament tècnic: 5 hores el dia de la presentació
- Muntatge, representació i desmuntatge.

Les companyies es comprometen a:
• Presentar el projecte artístic dins de la programació del centre.
• Fer constar el suport explícit del Centre Cívic La Cadena en el material del projecte seleccionat.
• Fer difusió del projecte mentre es duu a terme la
residència al centre.
• Respectar la normativa de les sales.
• Fer un mínim de dues reunions i/o trobades per valorar el procés de creació al centre.

Fases i calendari del procés de selecció
Presentació de projectes:
de l’1 d’agost al 10 d’octubre
Valoració i preselecció de projectes i roda d’entrevistes:
de l’11 d’octubre al 10 de novembre
Resultats de la convocatòria:
13 de novembre

La selecció de projectes
Per la selecció dels projectes Bambalina es tindran en
compte els criteris següents:
•
•
•
•

Projectes de nova creació.
Projectes no estrenats.
Projectes artístics de qualitat.
Projectes de companyies novelles.

El centre valorarà que siguin:
• Projectes relacionats amb polítiques de gènere, tenint en compte:
-- Autoria
-- Transformació social
-- Visualització d’arts femenines
-- Companyia
-- Públic a qui va destinat el projecte
• Projectes que incloguin la perspectiva intercultural.
• Projectes escènics de carrer.
• Projectes que generin sinergies amb el barri, entitats, col·lectius.
• El centre convocarà les companyies a una entrevista prèvia amb la finalitat d’obtenir més informació
dels projectes presentats.

El jurat
El Jurat seleccionarà un màxim de 4 projectes per a
residir al Centre Cívic La Cadena. Es comptarà amb una
comissió composta per:
- Àngels Masqué, Direcció Centre Cívic La Cadena
- Núria Barrachina i Gerard Sisquella, Equip tècnic
Centre Cívic La Cadena
- Membre de la junta de la Unió d’Entitats La Marina
- Toni Guillemat, membre de la companyia Projecte
Ingenu

