BASES CONVOCATÒRIA
[festival] NATURES’22

RESIDÈNCIA DE CREACIÓ I MOSTRA dins la 4ª Edició del
[festival] NATURES / propostes de Dansa - Moviment - Cos
El festival NATURES obre una convocatòria per a quatre Residències de Creació + Presentació a
la 4ª edició del festival, que tindrà lloc els dies 1 i 2 d’octubre a tragantCamp, a l’Alzina de l’Aguda,
la Noguera (LLeida).
L’objectiu de la convocatòria és donar suport en el desenvolupament i la mostra de quatre propostes de Dansa - Moviment que s’integrin, es relacionin, dialoguin amb l’entorn rural de l’Alzina
de l’Aguda. Els treballs es presentaran dins el Recorregut Itinerant d’Intervencions Artístiques el
diumenge dia 2 d’octubre 2022.

NATURES’22
Propostes artístiques en l’entorn rural

Sobre el [festival] NATURES’22
LLOC: a l’Alzina de l’Aguda, la Noguera, on trobem l’espai tragantCamp
RESIDÈNCIES de CREACIÓ: Setembre (veure dates a sota)
JORNADES AMB PÚBLIC: dissabte i diumenge 1 i 2 d’octubre de 2022
ORGANITZA: tragantDansa [educació i creació en moviment]

NATURES és un festival que gira al voltant de propostes artístiques que
dialoguen amb la Natura i, concretament, amb el paisatge rural de l’Alzina de l’Aguda, a la Noguera (Lleida). Ens proposem crear unes trobades
estimulants entre l’Art i la Natura. Un espai on repensar i sentir l’Art des
de la Natura i on viure la Natura des de l’Art.
Quan parlem d’Art a la Natura o d’Art i Paisatge, de Land Art o LanDance,
ens referim a les formes artístiques que treballen a la Natura, amb la Natura i a partir
de la Natura. Així doncs, parlem de propostes artístiques en relació amb un territori,
un paisatge o un entorn específic.
El festival NATURES sorgeix de la necessitat d’aprofundir en la relació intrínseca de l’ésser
humà amb l’entorn natural, de prendre consciència del nostre vincle amb aquest i fer-ho
a partir de propostes artístiques. NATURES és escoltar la Natura, crear amb ella i aprendre
d’ella i amb ella. Crear una poètica de la terra, dialogar, habitar, integrar, fusionar
i interaccionar amb ella des dels llenguatges de la Dansa i les Arts Plàstiques.
Les propostes del festival es reparteixen en diverses cites:

1 Residències de Creació
2 Dues Jornades amb públic. Amb: Actuacions / Xerrada / Tallers /Acció Participativa/
3

Recorregut d’Intervencions Artístiques en l’entorn rural /concerts / dinar popular
Laboratoris de creació

SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIA
de creació i mostra en l’entorn rural
Aquesta convocatòria està adreçada a projectes on l’eix principal sigui el cos, el moviment
i la Dansa en diàleg amb la Natura.
Busquem 4 propostes que es nodreixin, dialoguin i s’integrin en el paisatge proper a tragantCamp, des dels estímuls, idees o matèries vinculades amb la Natura i/o entorn rural.
Les propostes escollides participaran de la Residència i de la presentació del treball en el
Recorregut Ititnerant de propostes artístiques dins el festival NATURES’22.
El Recorregut Itinerant inclourà 4 projectes que treballen des del llenguatge el cos, el mo
viment, la dansa i 4 projectes que creen des del llenguatge de les arts plàstiques/visuals.
Prioritzem les propostes que sorgeixin i/o creixin durant el període de residència i per
tant que estiguin especificament vinculades amb el territori, però alhora som conscients
que els períodes de residència que oferim són limitats per elaborar tot un treball. Es per
això que ens interessa conèixer el vostre plà de treball, i en quina fase esteu i estareu al
Setembre 2022 en el vostre procés de treball.
+ INFO sobre els Ojectius de les Residències de creació:
https://festivalnatures.com/residencies-de-creacio-2021/

DATES DE LA RESIDÈNCIA de creació per un treball site-specific
Escolliu la vostra preferència de dates:
Opció 1: del 15 al 20 de setembre, 2022
Opció 2: del 23 al 28 de setembre, 2022
Opció 3: si et van bé les dues opcions 1 i 2

DATES DE PRESENTACIÓ
Mostra dins el Recorregut Itinerant d’Intervencions Artístiques en l’entorn rural:
Diumenge 2 d’octubre de 2022, a la tarda-vespre
En el cas de què la situació ho requerís, per l’afluència de públic o covid, i ens calgués
dividir el públic en dos grups, fariem dos passis de totes les peces.

LA RESIDÈNCIA INCLOU

1

L’Estada a tragantCamp, on podreu fer ús dels diferents espais de tragantCamp i disposar
d’allotjament, cuina-menjador, espai de Moviment - Dansa i els demés espais comuns de
tragantCamp.

2

La participació en el Recorregut d’Intervencions dins la Jornada principal de NATURES, que
tindrà lloc el diumenge 2 d’octubre de 2022.

3

L’assessorament artístic durant l’estada en residència, per part de l’Olga Tragant, en cas que
així es vulgui.

4

L’organització del festival posarà uns diners per la compra del menjar. Entre els artistes caldrà
organitzar-se en parelles o petits grups per anar a comprar, cuinar i fer àpats coompartits.

5

Esteu convidats al dinar popular a tragantCamp durant la Jornada principal de NATURES, el
diumenge 2 d’octubre.

6

Disposareu d’una entrada amb preu reduït per a un acompanyant de cada projecte per a la Jornada
principal de NATURES, el diumenge 2 d’octubre.

7

Disposareu del matí de diumenge de la presentació per acabar de fer la posada a punt de les
vostres intervencions.

8

Dotació econòmica: 600€ + iva
Serà imprescindible que cada artista-projecte seleccionat faci una factura al seu nom per
aquest import. La factura haurà de tenir data del mes d’octubre 2022.

9

El matí del dia de la presentació, el 2 d’octubre, podreu venir per resiturar-vos, assajar i fer el
què us calgui per tenir-ho tot a punt per les vostres intervencions.

LA RESIDÈNCIA NO INCLOU

1

Transport / desplaçaments.
En principi l’organització no se’n podrà fer càrrec. Si els resultats de les subvencions ho
permetessin, sumariem un import per desplaçaments.
Comptem amb transport públic fins a Ponts (7km de l’Alzina) o Cervera (25km de l’Alzina), des d’on us podem venir a buscar. També pot ser possible organitzar-se entre els
artistes residents.

2

Material tècnic. No comptem amb material tècnic de so, imatge o llums per utilitzar en
l’entorn rural durant la residència o durant la presentació.
Les presentacions seràn de dia i per tant no hi haurà il·luminació.

3

No inclou l’estada a tragantCamp entre el final de la residència i la presentació del diumenge 2 d’octubre, ja que necessitem els espais buits per la preparació i canvis en els
espais per les Jornades amb públic.

ALTRES CONSIDERACIONS IMPORTANTS
1

L’organització del NATURES acotarà les zones possibles pel Recorregut Itinerant, i
cada artísta escollirà un parell d’espais preferents. En base dels llocs escollits, i tenint
en compte el conjunt del recorregut, s’acabaran de concretar els espais de treball.
L’organització establirà l’ordre de la itinerància per la mostra del 2 d’octubre.
Cal tenir present que en el NATURES el públic local té escasa experiència en creació contemporània, i per tant acostumem a fer presentacions dels treballs, per tal
d’acompanyar i contextualitzar una mica les peces.
Serà important que les residències es realitzin de forma completa, durant els díes establerts. En cas que hi hagin circumstàncies personals que ho impedeixin, serà important que ens ho feu saber a la sol·licitud. En tot cas l’organització podrà decidir reduïr
el caixet si considera que no s’ha aprofitat la residència.
Participar en la convococatòria implica l’acceptació de les bases i la conformitat en
les desicions de l’organització.

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
Cal presentar:
1. Formulari de sol.licitud:
https://forms.gle/RT2g235vh5RrcPqs7
Dins el formulari hauràs de penjar 2 pdf’s amb la següent informació:
1. Dossier del projecte (PDF)
Títol
Idea - concepte de la proposta - motivacions
Pla de treball
Equip artístic
Cal explicar:

- si és una proposta de nova creació o, en el cas que ja s’hagi iniciat el procés de
creació, en quina fase es troba el projecte.
- per què us interessa treballar en relació amb el paisatge i la Natura, i de quina
forma treballeu aquesta relació en la proposta que presenteu pel NATURES’22.

2. Trajectòria i projectes anteriors (PDF)
Bio i CV dels creadors/es, col·lectiu, direcció
Breu bio de cada membre de l’equip artístic
Material audiovisual de treballs anteriors i/o recents: fotos i vídeos
Destacar els treballs de creació + treballs en contexts específics (que s’hagin
pogut realitzar)

2. Enviament d’imatges a: info@tragantdansa.com
		
A part de les fotos i enllaços que pogueu posar en els vostres dossiers/pdf’s, cal
que aporteu un mínim 3 fotografies de bona qualitat en format jpeg.

CRITERIS DE SELECCIÓ
Sobre la proposta per NATURES’22
Interès de la proposta com a treball de LanDance / site-specific
Claredat, coherència i elaboració de la proposta
Interès de la proposta pel que fa al seu diàleg o relació amb la natura i l’entorn rural
Sobre la vostra experiència
Experiència i qualitat del treball de creació / les arts de moviment / la dansa
Experiència en treballs relacionats amb contexts específics
Trajectòria artística dels /les participants

TERMINI presentació de la sol.licitud:
fins el 15 de juny de 2022

RESOLUCIÓ

El festival NATURES comunicarà el resultat de la convocatòria el dia:
22 de juny de 2022

ORGANITZA – CONTACTE
festival NATURES
666 28 57 15
info@tragantdansa.com
www.festivalnatures.com
www.tragantdansa.com

Amb el suport de:

