
Residències MOVEO 2022

Amb aquest programa de residències, MOVEO vol donar suport a la creació i

la  investigació dins  del  món  del  teatre  físic,  amb  projectes  de  qualitat  i

expectatives de futur professional.

 A qui van dirigides?

Aquest  programa  de  residències  està  dirigit  a  companyies  o  creadors/es

individuals que tinguin un projecte professional relacionat amb el teatre físic o

projectes interdisciplinaris que incloguin el teatre físic.

 Què oferim?

Oferim un espai de treball diàfan i ampli, condicionat amb linòleum o parquet,

equip  de  música,  miralls  (amb  cortines  si  no  voleu  utilitzar-los),  lavabos,

vestuari, llum natural i Wi-Fi.

Les hores i períodes de residències es pactaran entre els creadors i MOVEO,

segons les necessitats del projecte i la disponibilitat de l’espai del Centre. Tot

i  així,  el  període màxim de residència a MOVEO és de 3 mesos,  que es

concentraran entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.

 Què us demanem? 

En sintonia amb l’objectiu de les residències, que és el d’impulsar la creació

de qualitat  i  donar a conèixer el  Centre MOVEO com a espai  de creació,

entenem que  els  i  les  artistes  residents  formen part  de  la  comunitat

MOVEO  i  es  demana  ser  part  activa  d’aquesta  comunitat.  Això  pot

prendre formes diferents, com ara qualsevol acció proposada pels residents

que ajudi a donar a conèixer el Centre i la seva activitat; o col·laboracions

puntuals que el Centre proposi, en aquest mateix sentit.

 Quins avantatges tenen els residents MOVEO?

Més enllà de disposar d’un espai de treball, ser artista resident a MOVEO

significa:

- Gaudir d’un descompte del 15%  permanent per participar als cursos

intensius  programats  per  MOVEO  (caps  de  setmana,  febrer  i

setembre).



- Opció de participar  en alguna de les activitats  i  col·laboracions que

genera MOVEO (o que ens arriben de fora).

- Possibilitat d’assessorament artístic per part d’algun membre de l’equip

MOVEO (condicions temporals i econòmiques a pactar).

- Difusió i suport promocional del treball que s’està realitzant, així com

de les funcions que en sorgeixin.

- Informació  regular  de  notícies  del  sector  (convocatòries,  ofertes,

descomptes, etc...).

- Disposar  del  segell  de  suport  d’un  centre  amb  més  de  10  anys

d’història i d’experiència.

- Possibilitat d'obertura dels processos de creació (amb aforament

limitat i prèviament acordat).

 Què heu de fer per sol·licitar-les? 

Per sol·licitar una residència heu de presentar-nos la següent documentació:

- Formulari de Sol·licitud amb les vostres dades i les del projecte.

- Dossier explicatiu del projecte que contingui:

- Projecte: proposta artística, punt de partida, motivació,...

- Fitxa artística i breu CV de tots els participants del projecte.

- Calendari general de treball, on es detalli els períodes dedicats a cada

fase  del  projecte.  Indicar  també  si  hi  han  presentacions  públiques

previstes (on, quan,...) i si hi ha altres residències. Heu d’indicar molt bé

quina és  la  vostra  prioritat  i  disponibilitat  de  període d’assaig,  dies  i

horari. 

- Qualsevol altra informació que penseu que ens pugui ajudar a conèixer

millor la proposta: imatges, textos o altres elements a partir dels quals

treballareu, etc... Imatges o fragments de vídeo de la peça en cas que ja

s’estigui treballant.

- Indicar si el projecte compta amb algun altre suport institucional, públic

o privat, o de coproducció.

http://www.moveo.cat/wp-content/uploads/2016/12/Sol%C2%B7licitud_resid%C3%A8ncia-Moveo.doc


 Termini de sol·licitud:

La convocatòria  està  oberta durant  tot  l’any,  per  al  període de residència

intensiva de juliol a setembre de 2022.

S’estudiarà  cada  projecte  de  manera  individual  i  les  hores  i  períodes  de

residència  es  pactaran  entre  l’equip  de  creació  i  MOVEO  segons  les

necessitats i disponibilitat.

A MOVEO es realitzen moltes activitats formatives, i altres cessions d’espai

de  manera  remunerada,  per  tant  les  residències  queden  subjectes  a  la

disponibilitat de la sala tenint en compte aquestes activitats.

El Centre Moveo també rep sol·licituds de residències durant la resta de l’any,

que s’acceptaran en funció de la disponibilitat de l’espai i donant preferència

als projectes que han passat pel procés de selecció.

• MOVEO adjudicarà les residències tenint en compte:

- que el projecte s’emmarqui dins de les arts del moviment.

-  assegurar  la  presència  de  projectes  en  residència  que  tinguin  a

dones  o  persones  no  binàries  en  càrrecs  de  direcció  o

dramatúrgia.

- assegurar un 25% de projectes que tractin temàtiques feministes.

- la claredat del projecte i l’organització d’aquest.

- la predisposició en la col·laboració dels artistes.

- la disponibilitat de la sala  (subjecta a preferència de les activitats

formatives  programades,  de  l'espai  necessari  per  desenvolupar

activitats del pla d'estudis i dels lloguers contractats per tercers).

-  el  repartiment  equitatiu entre  les  sol·licituds  presentades  que

compleixin els requisits. 

-  la  compatibilitat  del  treball que  voleu  realitzar  amb  el  bon

manteniment del local. 

- l’interès artístic de la proposta.

No s’accepten projectes que:

- Tinguin un  llenguatge sexista en la redacció dels seus dossiers o
materials de difusió.



-  Que  abordin  temàtiques  des  d’una  perspectiva  sexista o  que

reprodueixin estereotipus nocius.

Després  d’estudiar  el  material  presentat,  per  adjudicar  les  residències,

MOVEO  pot  sol·licitar  una  entrevista  per  tal  d’aclarir  qualsevol  qüestió

rellevant que pugui condicionar la resolució. 

 Els membres dels projectes seleccionats es comprometen a:

- Informar de manera explícita del procés de creació posterior i de la

seva presentació pública. 

- Fer aparèixer en qualsevol mitjà de difusió (flyers, dossiers, cartells,

web, blog, facebook,...) la frase “Amb el suport de MOVEO – centre

de teatre físic i mim corporal, en el seu programa de residències –

www.moveo.cat".  Aquesta frase haurà d'anar acompanyada del logo

i, sempre que sigui possible, en els materials digitals haurà d'enllaçar

al web: www.moveo.cat

-  Respectar  el  calendari  i  horari  acordats  de  treball.  Qualsevol

canvi ha de ser notificat amb antelació.

-  Fer-se  responsable  de  deixar  l'espai en  condicions  de  neteja

òptimes quan acabeu,  per tal  que els següents a utilitzar la sala la

trobin tal com us agradaria trobar-la.

- Seguir les instruccions que us indicarem quan feu ús del local, per

tal que la convivència entre tothom sigui possible. 

-  Proporcionar-nos  material  gràfic (alguna  fotografia  i/o  vídeo  de

curta durada) que MOVEO podrà utilitzar com a arxiu de les activitats

realitzades i que es podran publicar als nostres canals de difusió, tot i

que mai amb finalitats  comercials.  Indicarem l'autor o autora de les

fotografies i/ vídeo, sempre i quan ens ho indiqueu.  

- Comprometre’s a assumir els costos de còpia de claus en cas de

pèrdua d’aquestes. 



Heu  d’enviar  les  vostres  sol·licitud  per  correu  electrònic  a:

info@moveo.cat. 

La  sol·licitud  de  residència  suposa  l'acceptació  de  les  presents

condicions. 

Per a més informació, no dubteu de contactar amb nosaltres.

info@moveo.cat

El Programa de Residencias Moveo està co-finançat pel

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en la seva

línia de suport a centres de creació artística.

mailto:residencies.moveo@gmail.com
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