Convocatòria al Viver de Creadors
de la Nau Ivanow
La Nau Ivanow, espai de creació especialitzat en Arts Escèniques, us ofereix la possibilitat de
tenir un espai de producció en un ambient únic i ple de creativitat.
El Viver de Creadors és un espai de treball on volem que companyies, productores i altres agents del
món de les arts escèniques convisquin i treballin en convivència, a la vegada que puguin compartir
i fer créixer els seus projectes.
Aquesta convocatòria de residència té la voluntat de donar suport a projectes culturals que estan
en fase inicial.

Oferim

Un espai diàfan i agradable de treball, amb taules de 2mx1m, destinat a creadors, companyies,
productores i altres agents del món de les arts escèniques.
El Viver compta amb connexió a Internet, espai per a biblioteca i arxiu, espais de reunió, equip
d’impressió, escàner i fotocòpies (segons consum), cuina i menjador comunitaris, servei de
consergeria, neteja i subministraments (aigua i llum).
Els usuaris del Viver de Creadors poden accedir al seu espai les 24 hores del dia, els 365 de l’any.

presentació de propostes

La presentació de propostes es farà de l’1 al 20 de juliol de 2013, en format digital, al correu
nando@nauivanow.com

Durada de la residència

Els dos projectes seleccionats començaran l’1 de setembre de 2013, amb una durada d’1 any.

camps obligatoris per A la sol·licitud
- Nom i cognoms
- Adreça
- Data de naixement
- Nacionalitat
- Telèfon
- Adreça electrònica

- Currículum vitae
- Descripció general del projecte
- Descripció de la part del projecte que es desenvoluparà
a la Nau Ivanow
- Calendari
- Viabilitat econòmica (pressupost)

criteris de selecció

La selecció la durà a terme l’equip de gestió de la Nau Ivanow tenint en compte les dades demanades
anteriorment. El resultat serà notificat el 30 de juliol de 2013.
+ informació i contacte
Nando González
nando@nauivanow.com
Nau Ivanow
Hondures, 28
Tel. 93 340 74 68
www.nauivanow.com

Organització:

Dins del programa:

Amb la col·laboració:

