CONVOCATÒRIA DE
RESIDÈNCIES PER A LA
CREACIÓ ESCÈNICA

Amb la col·laboració de:

L'AADPC juntament amb Fabra i Coats - Fàbrica de Creació, fan pública una
nova convocatòria de residències a baix cost, per portar a terme les propostes
de projectes dels associats de l'AADPC.
Amb aquesta iniciativa es vol ajudar en el procés de creació de nous
espectacles, així com afavorir i impulsar la investigació, l'experimentació i la
creació dels professionals de les arts escèniques.

DESTINATARIS
Podran accedir-hi companyies, col·lectius, associacions, entitats o particulars.
El projecte ha d'estar integrat, com a mínim, per un 60% d'associats, els quals
han d’estar al corrent de pagament de les quotes de l’AADPC. Una comissió
artística vetllarà per poder donar cabuda al màxim de projectes. A l’hora de fer
la selecció, es tindrà en compte la solidesa i sostenibilitat del projecte.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
Es faran dues convocatòries semestrals a l’any:
-

1a convocatòria: de l’1 de gener al 30 de juny

-

2a convocatòria: de l’1 de juliol al 31 de desembre

*Fora del termini de presentació de propostes, l’AADPC podrà contemplar la
cessió d’espais per a propostes puntuals, sempre i quan hi hagi disponibilitat de
sales a la Fabra i Coats.

CONDICIONS PER A LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS
Horari dels espais (torn matí o tarda):
-

De dilluns a divendres de 9.00h a 15.00h i de 16.00h a 22.00h.

-

Dissabtes de 10.00h a 15.00h i 16.00h a 21.00h.

S’estableix un preu, per la cessió de l’ús de l’espai:
-

Sala 3 (petita) de 1,25€/h + 21% IVA

-

Sala 2 (gran) de 2,25€/h + 21% IVA

L’incompliment del reglament intern de funcionament de l’equipament, per part
de les persones beneficiàries de residències, pot motivar la retirada de la
cessió de l’ús de l’espai.

SALES D’ASSAIG
Sala 2 - Sala de 182 m2 (13x14m)

Sala 3 - Sala de 91 m2 (7x13m)

Es tracten d’uns espais aptes per a la creació en qualsevol de les modalitats
escèniques així com activitats performatives. Disposen de terra de parquet,
connexions elèctriques, llum natural, equip de so per la reproducció d'àudio
així com cortinatge per a l’enfosquiment gairebé total.

Fabra i Coats disposa de material tècnic tal com allargadors elèctrics, micròfons
de mà, cablejat d'àudio i vídeo-projector.

MEMÒRIA FINAL
En finalitzar l’activitat realitzada, els beneficiaris han de realitzar una memòria
explicativa indicant:
-

Quins eren els objectius inicials i detallar si s’han acomplert.

-

Una valoració general

-

Un extracte de l’activitat mitjançant vídeo (enllaç) o fotografies (2 o 3).

-

Qualsevol altra dada que els beneficiaris creguin convenient.

ASSESSORAMENT DE PROJECTES ESCÈNICS
Us recordem que l'AADPC us ofereix el servei d’assessorament de projectes
amb el qual s’acompanya als associats en el procés de convertir una idea en
un projecte definit i poder elaborar un dossier complet que permeti explicar
l’espectacle amb més facilitat. Es dóna la informació necessària sobre el
plantejament del projecte i la seva planificació, es detallen els diferents marcs
legals possibles, s’explica com elaborar un pressupost, com presentar una
sol·licitud de subvenció, així com la seva justificació.

L’AADPC rep el suport de:

