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què és tragantPROCESSOS  

 

Projecte de residències per artistes vinculats a la creació escènica contemporània que 

afavoreix la recerca i creació dels treballs en procés de diferents artistes-creadors,  

i apropa al públic a l’obra, concepte i procés del treball de diferents creadors de la dansa – 

cos – moviment.  

tragantDansa seleccionarà 5 projectes entre les sol·licituds rebudes.  

Aquests 5 projectes-artistes gaudiran d’un període de residència a l’espai tragantDansa 

(Barcelona). 
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bases  

tragantDansa obre la quarta convocatòria de tragantPROCESSOS, el programa de residències de 

creació  pel  2016 

 

destinataris 

Aquesta convocatòria va dirigida a individus i col·lectius vinculats a  la dansa, el cos, el 

moviment, que tinguin una trajectòria en la treballs de creació i estiguin desenvolupant  el seus 

projectes de creació contemporània en aquest àmbit. 

 

objectius 

+ Proporcionar a diferents creadors un espai per la recerca i la creació dels seus treballs 

+ Estimular la reflexió i l’intercanvi entre els artistes seleccionats 

+ Estimular la reflexió i l’intercanvi  entre els residents i el públic en general, obrint els   

   processos de treball en mostres públiques 

+ Generar moments de visibilitat dels treballs dels artistes i contribuir a la dinamització 

   dels circuits alternatius d’exhibició 

+ Establir una xarxa de residències en règim d’intercanvi 

 

 

tragantPROCESSOS 2016 (Barcelona) inclou: 

+ Un període de  residència a l’espai tragantDansa (a Barcelona) 

+ Un assaig compartit amb altres residents, alumnes de la formació i l’equip de tragantDansa 

+ Una mostra oberta al públic seguida de xerrada, a l’espai tragantDansa 

+ Enregistrament en vídeo de la mostra 

+ Difusió al nostre web, xarxes socials i a les nostra newsletters periòdiques 

+ aquesta residència no inclou despeses de viatge ni allotjament 
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compromisos per part del resident 

 

en relació al treball propi de l’artista  

+ Obrir i compartir un assaig als altres residents de tragantPROCESSOS 2016 

+ Oferir una mostra del treball oberta al públic i participar en una xerrada, la darrera setmana de 

la residència 

+ Oferir un taller (d’entre 8 i 10 hores) en termes d’intercanvi per la residència. Aquest taller es 

podrà incloure dins la programació dels nostres cursos. Si el taller no surt per manca d’alumnes es 

demanarà la col·laboració en una altra de les activitats de tragantDansa 

 

en relació al grup de residents 

+Assistir com a mínim a dos assajos-compartits de dos altres residents de tragantPROCESSOS 2016 

+ Assistir com a mínim a una Mostra d’un dels altres residents. 

 

en relació a l’espai i aspectes d’organització 

+ Acabar els assajos puntualment i deixar la sala tal com s’ha trobat 

+ Assumir qualsevol dany o perjudici ocasionat en la sala 

+ Fer-se responsable de qualsevol lesió o accident que es pugui produir durant la residència 

(inclou la mostra i el taller) 

+ Signar el document d’acords de residència que es lliurarà la primera setmana de l’estada 

+ incloure el logo i mencionar la residència a tragantDansa en qualsevol difusió (vídeo, fotos) i 

programes, dossier on surti el projecte treballat. 

 

 

criteris de valoració 

+ Singularitat i maduresa del projecte a nivell artístic i/o conceptual. 

+ CV del candidat/a, col·lectiu o companyia 

+ Claredat i coherència en l’exposició del projecte de creació a realitzar 

+ Claredat, coherència  i interès  de la proposta del taller/s a realitzar 

+ Qualitat dels treballs anteriors 
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calendari   Períodes / dies i hores 

 

Processos # 1: Març i Abril (excepte festius) 

Assajos:  dilluns de 11:15h a 15h, dijous de 14:30h a 17:30h i divendres de 12 a 15h 

Taller: dates a concretar 

Assaig compartit amb residents (intern): a concretar 

Mostra: dissabte  7 maig 

 

Processos # 2: Maig i juny (fins el 23 de juny) 

Assajos:  dilluns de 11:15h a 15h, dijous de 14:30h a 17:30h i divendres de 12 a 15h 

Taller:  dates  concretar 

Assaig compartit amb residents (intern): a concretar 

Mostra: dissabte 18 juny 

 

Processos # 3: del 27 juny al 8 de Juliol  

Assajos: de dilluns a divendres de 12 a 17:30h 

Taller: dates a concretar 

Assaig compartit amb residents (intern): a concretar 

Mostra: divendres  8 juliol 

 

Processos # 4: de l’11 juliol al 22 de Juliol  

Assajos: de dilluns a divendres de 12 a 17:30h  

Taller: dates a concretar  

Assaig compartit amb residents (intern): a concretar 

Mostra: divendres  22 juliol 

 

Processos # 5: Octubre - Novembre (del 3 d’Octubre al  25 novembre) 

Assajos:  Assajos:  dilluns de 11:15h a 15h, dijous de 14:30h a 17:30h i divendres de 12 a 15h 

Assaig compartit amb residents (intern): a concretar 

Taller: data a concretar  

Mostra: dissabte 26 novembre 

 

Observació: Els dies festius l’espai tragantDansa restarà tancat i no hi haurà assajos de 

tragantProcessos 
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termini  

 

El termini per a la presentació de propostes s’acaba el dia  12 Febrer 2016. 

No s’agafaran propostes fora d’aquesta data. 

La selecció d’artistes la realitzarà la direcció de tragantDansa i col·laboradors, qui es reserva el 

dret de convocar presencialment als candidats/tes. 

Es donarà a conèixer els projectes seleccionats abans del 23 Febrer de 2016. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veure a continuació el formulari que cal presentar en un document a 
part, degudament emplenat  (pdf. o doc). 
 
abans del 12 de Febrer  2016 

 
 

 

Enviar la documentació a: info@tragantdansa.com (assumpte: Convocatòria tragantProcessos 

2016) 
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1. DADES DE CONTACTE / TRAJECTÒRIA 

 
 

1.1. 
Nom i Cognoms: 
Data i lloc de naixement: 
Lloc de residència actual: 
Telèfon: 
email: 
 
1.2. CV  
 
1.3. Enllaços de materials vídeo de creacions anteriors 
 
1.4. Fotos de treballs anteriors 
 
 
 
 
2. INFORMACIÓ DEL PROJECTE 
 
 
2.1. Títol:  
 
2.2. Fitxa artística: direcció, interpretació i  altres col·laboradors. 
 
2.3. Descripció del projecte:  
(en primera persona explica el marc conceptual o idees, metodologia de treball, qüestions que es 
plantegen, llenguatges i/o registres a utilitzar, etc.) 
 
2.4. Motivació:  
(d’ on sorgeix el teu projecte, i altres motivacions) 
 
2.5. En quin moment es troba el projecte:  
(si ja has tingut alguna residència, quan i on, si l’inicies ara, etc.) 
 
2.6. Metodologia de treball.   
Com et planteges el teu pla de treball 
 
2.7. Quina projecció o continuïtat preveus per aquest projecte? 
  
2.8. Has sol·licitat altres residències per aquest projecte? 
(anteriorment i/o per l’any 2016)   
 
2.9. Reps o has rebut algun tipus de suport o recolzament? 
 
2.10. Enllaços de materials audiovisuals del propi projecte pel qual sol·licites residència, si n’hi ha. 
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3. PERÍODES/ CALENDARI residències 2016 
 
Segons el calendari, marca les teves opcions -per ordre de preferència-  
 
tragantProcessos # 1 - Març i Abril  
tragantProcessos # 2 - Maig i Juny (fins dia 23)  
tragantProcessos # 3 – 27 juny – 8 Juliol  
tragantProcessos # 4 – 11 - 22 Juliol 
tragantProcessos # 5 - Octubre i novembre 
 
 

 
4. PROPOSTES DE TALLER. Cal que incloguis les dues propostes 
 
4.1. Taller relacionat amb el projecte en procés 
(Titol i descripció) 
 
4.2. Taller relacionat amb altres continguts 
(Titol i descripció) 
   
 
 
5. ALTRES 
 
5.1. Lliures altra documentació més enllà dels epígrafs requerits? Quina? 
 
5.2. Observacions o altres coses que ens vulguis comentar 
 
 

 


