RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES SALA LA FORNAL 2023
La Sala la Fornal posa en marxa la convocatòria per a reali tzar dues
residències en les seves instal·lacions amb l’objectiu d’impulsar la
investigació artística en les arts vives.
Aquesta investigació es podrà dur en diferents àmbits:
1. Procés de creació d’un espectacle de teatre per a adults o familiar.
2. Procés de creació d’una dramatúrgia i la seva conseqüent lectura
pública.
3. Procés d’educació teatral destinat a joves i infants; i també adults
afeccionats al teatre.

1. Resum
La residència artística té com a objectiu proporcionar suport a un grup o a un
creador artístic.
La residència es desenvoluparà durant un període a pactar segons la naturalesa
de l'activitat.
El perfil que cercam és el teatre realitzat des d' una perspectiva crítica.
El resultat de la residència serà mostrat en públic amb un espectacle en procés
de creació de mínim 30 minuts de duració.

2. El context
Pretenem impulsar les arts escèniques des el seu sentit més crític, apostant per
el plantejaments de problemes socials que han de tenir com a conseqüència la
implicació de la societat per a la resolució d'aquests conflictes.
Posam les arts escèniques al servei de la societat perquè pugui fomentar i
desenvolupar una experiència crítica.
Volem actuar com a sala alternativa, gestionada des de l'àmbit privat amb
voluntat de servei públic, incidint de forma positiva en el nostre entorn
immediat: Manacor i comarca.

3. Objectius de la residència
Els objectius de la residència són:
– Donar suport a la creació d’una obra.
– Obtenir noves contribucions dins les arts escèniques dins l'àmbit immediat .
.

4. Participants
La participació està oberta a tots els professionals de les arts escèniques.
Especialment els interessats en:
– Memòria i història.
– Cultura oberta i lliure.
– Arts literàries.
– Qüestionament de models polítics contemporanis.
– Ciències de la informació.

5. Període de residència
Tot l'any, segons disponibilitat de la sala.

6. Pressupost i quantia de la subvenció
– Subvenció de 1200€ (import net).
– Allotjament i espai de treball.
– Ús d’equips.
– Assessorament artístic i assistència tècnica limitada a la jornada laboral.

7. Condicions
– La sol·licitud s’ha de presentar al correu lafornal@lafornal.cat.
– Cada artista o grup ha de respondre a la crida amb un sol projecte.
Els sol·licitants hauran de presentar la següent informació en format PDF:
- Dades personals del sol·licitant
- Nom
- Cognom
- Adreça
- Número de telèfon
- Correu electrònic
- Nom de la companyia o grup artístic
- Currículum vitae
- Descripció del projecte
- Pla de treball a la sala La Fornal
- Full de ruta previst més enllà de la Sala la Fornal
Els projectes s’hauran d’ajustar a la fitxa tècnica de la sala (consultar-la a la
web www.lafornal.cat)
El comitè de selecció estarà format per l’equip de La Fornal.

8. Calendari
Data límit d’inscripció 1ª convocatòria: 28 de febrer de 2023.
Data límit d’inscripció 2ª convocatòria: 30 de juny de 2023.
AMB EL SUPORT DE L’ASSOCIACIÓ D’ESPECTADORS DE LA SALA
LA FORNAL

