CONVOCATORIA A RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS E DE INVESTIGAÇÃO "ATOPÉMONOS BAILANDO"
PARA PROFISSIONAIS DA GALIZA, ESPANHA E PORTUGAL

Colectivo Glovo em colaboração com a Câmara Municipal de Lugo e o apoio de Agadic Xacobeo 21-22 - Xunta de Galicia apresenta os termos e condições da convocatória para
residências artísticas e de investigação "Atopémonos Bailando" para profissionais da
dança e das artes do movimento.
Objetivo da convocatória
Os profissionais da dança e das artes do movimento são convidados a apresentar os seus
projetos para 6 residências artísticas e/ou de investigação (excluem-se as residências
técnicas) a serem realizadas entre Maio e Outubro de 2022 em Lugo (Galiza):
-artistas sediados em Portugal
-artistas sediados em Espanha
Período de aplicação
De 4 de Março a 31 de Março de 2022.
Período das residências
De 1 de Maio a 30 de Outubro de 2022.
Duração das residências
Mínimo 5 e máximo 10 dias.
Tipos de residências
Residências de investigação ou criação para profissionais individuais ou equipas que
baseiam o seu trabalho artístico em torno do movimento e do corpo.
Espaço para as residências
Museu MIHL: http://www.lugo.es/ws/mihl/index.jsp
Compromissos dos artistas
-Realizar a residência dentro do período acordado por ambas as partes. Mínimo 5 e
máximo 10 dias.
-Realizar uma atividade de mediação: uma sessão aberta da residência para a
comunidade local e/ou a comunidade artística da Galiza ou um workshop (a definir pelo
candidato) no final da residência.

-Produzir um relatório descritivo da residência (máximo 5 páginas) e apresentá-lo num
prazo máximo de 1 mês a partir do fim da residência.
-Autorizar o registo vídeo e fotográfico da residência.
-Introduzir os logótipos do Colectivo Glovo, Concello de Lugo na documentação gerada
pelo projeto, bem como partilhá-los e etiquetá-los nas redes sociais.
-Respeitar as instalações e o ambiente.
Aportação da entidade através da convocatória
-Audiovisual de gravação da residência.
-Remuneração: Entre 700 euros e 1500 euros (IVA incluído) por residência. O pagamento
de 50% será feito com a assinatura do contrato e entrega da factura correspondente
antes do início da residência, e o segundo 50% com a entrega do relatório e da fatura
correspondente.
Todos os custos das residências serão pagos pelo solicitante.
Documentação a ser fornecida
A seguinte documentação em PDF (em galego, espanhol ou português) será enviada
para o e-mail atopemonosbailando@gmail.com com o assunto RESIDENCIAS
ATOPÉMONOS BAILANDO 2022 + NOME DO PROJECTO:
-Dossier descrevendo os objetivos da residência, metodologia, conteúdos e links para
trabalhos anteriores,... (máximo 5 páginas).
-Duração da residência e estrutura do trabalho a realizar e atividade de mediação
proposta (conteúdo, público alvo e duração) (máximo 2 páginas).
-CV da equipa artística e técnica do projeto (máximo 1 página por artista).
-Dados completos da residência fiscal do candidato, lista de cartões de identificação dos
participantes na residência e o seu papel no projeto.
Avaliação e resolução da chamada
Será nomeado um comité de avaliação do projeto composto por profissionais do sector.
Aproximadamente 50% das residências serão reservadas a profissionais da Galiza.
A resolução será publicada a 29 de Abril de 2022 no site
http://www.atopemonosbailando.com/ e nas suas redes sociais

www.atopemonosbailando.com

