RESIDÈNCIES EiMa-TP 2019
(Només per a creadores balears)

El Teatre Principal de Palma, fundació dependent del Consell de Mallorca, i EiMa, obren
una convocatòria conjunta per oferir un programa de residències artístiques a
professionals, tant creadors com companyies, consolidats o emergents, que
desenvolupin les seves línies de treball al voltant de la dansa, i que tinguin com a objectiu
investigar o desenvolupar nous projectes en aquest àmbit.
La convocatòria de residències te com a objectiu donar suport al teixit
professional mitjançant la cessió d'espais per al seu treball de creació, a més del temps
perquè els residents puguin investigar i generar noves propostes, obtenir recursos per
formar-se i compartir els seus processos creatius amb la comunitat.
Es concediran 4 residències a companyies o creadors balears, una d’elles amb
intercanvi nacional i una altra amb intercanvi internacional.
2.1. MODALITAT DE RESIDÈNCIES
A. RESIDÈNCIES AMB INTERCANVI

Les condicions de les residències amb intercanvi són les següents:

1. Residència amb intercanvi nacional a Canàries amb Auditorio de Tenerife.
És un programa d’intercanvi de residències per una companyia de dansa balear
i una companyia de dansa canària. Auditorio de Tenerife oferta una sala de
treball i allotjament per un equip de quatre persones per un període de dues
setmanes entre els mesos de febrer i desembre.
2. Residència amb intercanvi internacional amb Irlanda, Typperary Dance.
És un programa d’intercanvi de residències per una companyia de dansa balear i
una companyia de dansa irlandesa. Tipperary Dance Platform és un espai
gestionat per la companyia Choidi-Iselli, que dinamitzen aquest centre de creació
i també són els directors artístics del Festival Tipperary Dance.
Poden acollir a un màxim de quatre persones durant un període màxim de dues
setmanes entre els mesos abril i juny.
A. RESIDÈNCIES SENSE INTERCANVI

• Període residència de febrer a desembre a EiMa Centre de Creació (Maria de la
Salut).

2.2. QUÈ S’OFEREIX A LES RESIDÈNCIES EiMa-TEATRE PRINCIPAL
•

Període de residència a determinar amb la companyia seleccionada.

•

Allotjament a Maria de la Salut en cas que les companyies seleccionades
provinguin de fora de l’illa.

•

Sales en les dates i horaris acordats entre les dues parts

•

Accés prioritari a espectacles, workshops, activitats i jornades professionals
programades pel Teatre Principal i / o EiMa.

•

Suport a través de sessions d'acompanyament, segons necessitats de la
companyia

•

Visibilitat i promoció en plataformes d'exhibició nacionals i internacionals en què
sigui present EiMa i / o TP.

•

Difusió i suport a la comunicació.

OBLIGACIONS DELS RESIDENTS
1. Participació en les activitats organitzades pel Teatre Principal i EiMa destinades
als residents.
2. Es sol·licitarà als seleccionats una sessió d'obertura pública del treball en
finalitzar la seva residència.
3. Esmentar i publicar en lloc visible en tots els materials de difusió i comunicació
el logotip d’EiMa, així com el del TP en les residències en què hi col·laboren.
4. Se signarà una carta-compromís en el moment de l'acceptació de la residència.
5. Després del seu pas per la residència, hauran de presentar una memòria de
l'estada.

CRITERIS DE SELECCIÓ
La comissió de selecció estarà formada per la direcció artística d’EiMa i la direcció
artística del TP. En el cas de les residències amb intercanvi, la decisió es prendrà amb
consens amb els responsables dels centres acollidors respectius.
Els criteris de selecció són:
- Interès cultural del projecte: atenent a la seva capacitat de generar llenguatge propi i
la seva qualitat artística i tècnica.
- Interès estratègic del projecte: adequació a les línies estratègiques i artístiques del
Teatre Principal de Palma i d’EiMa.
•

Capacitat de crear corrents d'activitat artística en l'entorn.

•

Trajectòria/formació del sol·licitant o la companyia.

Un cop resolta la selecció es farà una reunió amb els equips artístics d’EiMa i el Teatre
Principal i tots els nous residents.

2.5. COM SOL·LICITAR LES RESIDÈNCIES:
Per optar a una residència, cal omplir el següent formulari:
https://goo.gl/forms/zTM9Msw6mI7mNtVy2
Per a més informació sobre el centre EiMa podeu consultar la plana web:
http://eimacreacio.com/presentacio-centre/
2.6. PERÍODE DE RECEPCIÓ DE PROPOSTES:
El període de recepció de propostes s’estén del 29 de novembre 2018 al 31 de desembre
de 2018

