Convocatòria Residència
Viver de Creadors
Nau Ivanow 2017
En el marc del suport a l’emprenedoria cultural, la Nau Ivanow proposa un espai de treball i d’intercanvi al
servei d’emprenedors i microempreses culturals que es troben en una fase inicial, i ho fa posant al seu abast
l’espai, els mitjans i l’acompanyament necessaris per al seu desenvolupament i gestió. A més, es busca
facilitar la generació de sinergies, complicitats i treballs col·laboratius entre els projectes que conviuen al
Viver.
Obrim un procés de selecció per cobrir una residència de projecte cultural, d’un any de durada a partir de l’1
de setembre de 2017.

presentació de propostes

S’hi podran presentar projectes individuals o propostes de microempreses culturals.
La presentació de propostes es farà del 26 al 30 de juny de 2017, en format digital, al correu
fernando@nauivanow.com, amb la informació següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom i cognoms del representant del projecte
Breu ressenya de l’entitat (si escau), amb la descripció del tipus d’activitats que desenvolupa.
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
Calendari
Pressupost

benefIcis de la residència

El Viver ocupa tota la primera planta de l’edifici principal de la Nau Ivanow, en una gran sala diàfana i
lluminosa, amb 300 m2 a disposició dels usuaris, i accés les 24 hores del dia, els 365 de l’any.
El Viver compta amb taules de treball, equip d’impressió, escàner i fotocòpies, connexió WI-FI, cuina i menjador
comunitaris, espais de reunió, espai per a biblioteca i arxiu, servei de consergeria, neteja i subministraments
(aigua i llum).
A més de l’espai i de l’ambient dinàmic i col·laboratiu, el projecte seleccionat tindrà suport i acompanyament
per part de l’equip de gestió de la Nau Ivanow, durant el període de durada de la residència.

criteris de selecció

La selecció la durà a terme una comissió formada pels residents del Viver i l’equip de gestió de la Nau
Ivanow. Es posarà una atenció especial en les propostes que puguin regenerar una acció terriritorial al barri
(La Sagrera) o una acció de col·laboració amb la resta d’usuaris de la Nau.
El resultat serà notificat per correu electrònic del 10 al 14 de juliol de 2017.

Informació i contacte
Fernando González
fernando@nauivanow.com
Hondures, 30
Tel. 93 340 74 68
www.nauivanow.com
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