Convocatòria de residències
per A assajos i exhibició
a la Nau Ivanow
Obert el període de recepció de projectes d’arts escèniques per a residències d’assajos,
residència tècnica i possibilitat d’exhibició d’octubre a desembre de 2014.
La Nau Ivanow és un espai de creació i difusió de la cultura, situat al barri de la Sagrera, a
Barcelona, que promou la creació i difusió de les arts escèniques, especialment el teatre, tot oferint
espais de trobada oberts entre ciutadania i artistes. Més que un teatre o un espai d’exhibició, la Nau
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
1. Espai diàfan i agradable d’assajos per a companyies de teatre, de dilluns a dissabte, a
mitja jornada durant 5 setmanes: de 10h a 15h o de 16h a 21h. Espai en exclusiva durant la
residència i amb possibilitat d’implantació d’escenografia.
2. Espai per a residència tècnica durant 1 setmana, amb total disponibilitat del material tècnic
de la sala (vegeu ryder adjunt).
3. Possibilitat que l’espectacle assajat pugui ser presentat durant 4 dies dins de la temporada
de la Nau Ivanow.
4. Accés al viver de creadors per a tasques de producció les 24h i acompanyament i difusió
del projecte en residència.

Període:
El període de residències és del 6 d’octubre al 28 de desembre de 2014.

Quotes:

Cost total de la residència a càrrec de la companyia: 350€
En el cas d’optar a la presentació de l’obra dins la programació, la companyia rebrà el 40% del
taquillatge de les 4 funcions.

presentació de projectes
Per inscriure’s com a candidat a la convocatòria, cal remetre un dossier en format PDF, amb la
possibilitat d’adjuntar com a annex tota la informació i el material que es considerin oportuns. Tot
plegat, haurà de presentar-se en format digital, entre el 10 i el 30 de juny de 2014, al correu
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.
• Especificar si es vol optar o no a la presentació del projecte dins la temporada de la Nau Ivanow.

espai de producció

sala d’assaig

sala d’exhibició i residència tècnica

espai d’assaig 1
6m x 12m (72m2)

Organització:

Dins del programa:

Magatzem 1

espai d’assaig 2
6m x 12m (72m2)

Col·laboració:

Fitxa tècnica sala exhibició Nau Ivanow
Característiques de la sala:
- Ample: 12,60m
- Fondària: 14m
- Alçada: 3,80 m
- Aforament: Frontal: 60 localitats
A dues bandes: 72 localitats
- Vestimenta: Cortinatge negre / 6 x peces de 6m d’amplada.
Es pot utilitzar i moure en funció de les necessitats de cada muntatge.
- Pendent de l'escenari: 0%
- Graella amb barres fixes en tot el sostre
- Càrrega i descàrrega directa i al mateix nivell que l'escenari

Espai escènic (habitual):
- Ample: 6 m
- Fondària: 10 m
- Alçada: 3,80 m

Material d’il·luminació:
Equipament elèctric:
- 9 mànegues, de 6 línies cada una, repartides per la graella de l’espai escènic habitual.
- 1 mànega, de 6 línies, per al terra.
Projectors:
- 15 Retalls ETC 25-50º, 575W
- 15 PAR 64 de 1000W
- 6 PC NOTA de 1000W, sense viseres
- 1 Panorama asimètric 1000W + 3 Panorama simètric 1000W
Regulació i control:
- Taula de control LT Piccolo 48 canals i 12 submasters
- Rack de Dimmer LT de 24 canals x 2Kw

Material de so:
P.A.: JBL Professional
JRX 200 Series – JRX 212 Model
Power rating : 250W – 1000W
Recommended Amplifier Power : 250W – 500W
Taula:
Soundcraft Spirit Powerstation 600
. 8 canals

. 16 inputs (inclou 2-track returns)
. Autoamplificada: 2 x 300W
. 2 stereo input channels

Reproductor:
Numark CDN 77USB
2 x USB
2 x Cd Player

Material de vídeo:
Projector:

Optoma S303 (tecnología 3D Full.)
- 3000 ANSI Lúmenes
- Resolució SVGA
- 15,000:1 contrast
Connexions:
Entrada àudio (VGA), S-Vídeo, VGA 1, VGA 2, Sortida VGA, HDMI, RS232, USB (Ratón remoto),
Entrada d'àudio(S-Video/Video), Sortida àudio, Vídeo

