Convocatòria de 6 residències
per A assajos a la Nau Ivanow
Obert el període de recepció de projectes d’arts escèniques per a 6 residències per al període de
setembre a desembre de 2012.
La Nau Ivanow és un espai de creació i difusió de la cultura, situat al barri de la Sagrera, a Barcelona.
Especialitzada en arts escèniques, la Nau Ivanow és una plataforma d’impuls de projectes artístics,
especialment de joves creadors, que dóna cobertura a totes les fases del procés de creació.
Tipologia de projectes: Projectes teatrals, tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis,
de nova dramatúrgia (originals o adaptacions) o de creació col·lectiva.

Oferim

Un espai diàfan i agradable d’assajos per a companyies de teatre, de dilluns a dissabte, en mitja
jornada: de 10h a 15h o de 16h a 21h.
Acompanyament i difusió del projecte en residència.
Possibilitat de ser programat en la temporada de la Nau Ivanow.
Accés al viver de creadors per a tasques de producció les 24h.
Serveis inclosos i disponibles en la residència artística:
• Neteja.
• Magatzem per al material durant els assajos.
• Equip de so
• Wi-Fi

Períodes:

Setembre – Octubre: del 10 de setembre al 13 d’octubre
Octubre – Novembre: del 22 d’octubre al 24 de novembre
Novembre – Desembre: del 26 de novembre al 29 de desembre

Quotes:

La residència té un cost total de 450€.
Inclou:
• Sala d’assaig en el període establert, mitja jornada.
• Taula al viver de creadors durant aquest període les 24h.
• Espai de magatzem.

Organització:

Dins del programa:

Amb la col·laboració:

presentació de projectes
Per inscriure’s com a candidat a la convocatòria, cal remetre un dossier en PDF, amb la memòria del
projecte. Els candidats podran adjuntar com a annex tota la informació i el material que considerin
oportuns. Tot plegat, haurà de presentar-se en format digital, entre el 2 i el 15 de juliol de 2012.
• Per correu electrònic a: david@nauivanow.com
La documentació presentada haurà d’incloure:
• Memòria del projecte (amb indicació del període i els horaris d’assaig escollits).
• Currículum de tots els membres del col·lectiu.

espai de producció

sala d’assaig

sala d’assaig
16m x 6m (96m2)

Organització:

Dins del programa:

Amb la col·laboració:

