
Escena Can Felipa obre una convocatòria de residències amb la voluntat de donar suport 

als i les creadores contemporànies que treballin algun espectacle enfocat cap a un públic 

familiar en una o diverses disciplines escèniques (dansa, circ, clown, teatre visual, teatre 

físic, performances, titelles, etc.)

Bases

1. Podran optar-hi les companyies i els creadors i creadores que presentn una proposta 
d’acord amb aquests bases.

El project ha de ser original inèdit i no estenat a Catalunya.

2. Cal fer arribar a l’organització 1 còpia del project en format digital, en la qual ha de 
constar:

2.1 Objec ti us

2.2 Proposta de posada en escena

2.3 Trajectòria del creador/ creadora

2.4 Calendari de producció

2.5 Informació de les produccions antriors

També podran afegir tta la documentació addicional que creguin convenient incloure 
per facilitar la valoració del project .

3. La direcció artístca d’Escena Can Felipa valorarà els següents aspects a l’hora de 
seleccionar els projects:

3.1 Que siguin inèdits

3.2 La viabilitat dels projects



3.3 L’adequació a les infaestuctures tècniques del cente

3.4 Que hi hagi implícita una investgació i una voluntat per crear noves formes 
escèniques

4. La direcció escolirà un màxim de 6 projects l’any en períodes timestals (2 per cada 
timeste). Els tebals seleccionats rebran:

4.1 Un espai de residència durant un timeste del curs 2011-2012

4.2 La possibilitat d’estenar públicament el project resultant dins els equipaments del 
cente (tate o sala petta)

4.3 Acompanyament tècnic durant el muntatge de l’espectacle (un màxim de 4 hores de 
tècnic)

4.4 Els 100% del taquilatge recaptat a l’estena i un percentatge a pactar en el cas de fer 
més representacions. (la capacitat del tate és de 220 persones i el preu de l’entada 
és de 4€)

5. Els projects seleccionats hauran de fer constar el logotp d’Escena Can Felipa en tt el 
mate rial promocional que facin

6. El trmini per rebre proposts acaba el 30 de juny del 2011. Les proposts s’hauran 
d’adreçar en format digital a info@cccanfelipa.cat. Si te niu algun dubte  podeu tr ucar al 
Cente Cívic al 93 256 38 40 (dimecres de 10 a 12 o dijous de 17 a 19) i preguntar per 
Olga.

7. El fet de partcipar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases i la 
conformitat en la decisió de l ’organització.

mailto:info@cccanfelipa.cat

