EFERVESCENTS 2021
Convocatòria de residències escèniques per a joves creadors a l’Espai Jove la Bàscula
EFERVESCENTS és un projecte de suport a la creació, que ofereix espais d’assaig
gratuïts, assessorament i suport tècnic a grups de joves que desenvolupin projectes
escènics.
La convocatòria té com a finalitat el suport a la creació, la promoció i l’estímul de la
creació artística entre la població jove, tot potenciant la difusió i visibilització dels
processos i resultats artístics que se’n derivin.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
DESTINATARIS
La convocatòria s’adreça a joves creadors i creadores vinculades a les arts escèniques:
dansa urbana, contemporània, teatre de text i de carrer. Poden acollir-s’hi les persones
físiques, companyies*, grups* o col·lectius* menors de 30 anys.
* En aquests casos es tindrà en compte l’edat mitjana dels intèrprets que en formen
part.
PERÍODE DE LA RESIDÈNCIA
D’abril a setmebre de 2020
CARACTERÍSTIQUES DE LA RESIDÈNCIA
CESSIÓ D'ESPAI:
Espai d’assaig gratuït durant 5 mesos amb possibilitat d’ampliació. S’estudiarà i pactarà
la calendarització per intentar ajustar-se al màxim a les necessitats i els ritmes de cada
projecte, tenint en compte la disponibilitat en relació a les altres activitats que es
desenvolupen a la Bàscula.
L’espai jove La Bàscula cedirà un espai de creació a les propostes seleccionades amb
l’objectiu de facilitar la seva creació i desenvolupament.

Els dies d’utilització de l’espai, entre abril de 2020 i setembre de 2020 , serà concretat
amb cadascuna de les persones, grups o col·lectius, en funció de les seves necessitats i
de la disponibilitat d’espai de l’equipament.

Els espais destinats a acollir les residències són: sala de concerts, sala polivalent a més
de sales de reunions i creació.
Els projectes disposaran d’equip de so amb altaveus i miralls per poder assajar a la platea
de la sala gran o altres espais del centre.
SUPORT TÈCNIC:
Dotació de personal tècnic abans del dia pactat per a l’actuació, un passi tècnic el mateix
dia de l’actuació i durant l’actuació (en el cas d’haver pactat aquest retorn).
SUPORT EN LA PRODUCCIÓ:
La Bàscula ofereix una dotació de 200 € bruts o de base imponible per tal de donar
suport en la producció de l'espectacle.
SUPORT EN LA COMUNICACIÓ:
Realització d’un vídeo promocional de l’obra per part d’un professional contractat per
la Bàscula.
MOSTRA DELS RESULTATS DE LES RESIDÈNCIES
Les propostes seleccionades mostraran el resultat del seus processos creatius en el
marc de la programació cultural de la Bàscula amb el suport de l’equip tècnic de
l’equipament o a algun acte cultural-festiu del barri de La Marina.
A més podran estrenar l’espectacle amb dret d’explotació del taquillatge en una altra
data.
PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Les persones, grups o col·lectius interessats en aquesta convocatòria hauran d’omplir
el formulari d’inscripció que trobaran a www.labascula.cat.
També hauran d’enviar al correu electrònic sergio@labascula.cat el dossier del
projecte.
TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini d’inscripció i entrega de les propostes serà de l’1 al 22 de març de 2021.

*Al setembre es farà una segona convocatòria per a residències a desenvolupar durant
el període d’octubre del 2021 al febrer del 2022.
SISTEMA D’AVALUACIÓ
Per a la selecció de les propostes es tindrà en compte els següents criteris:
•
•
•
•
•

La viabilitat i coherència del projecte
L’originalitat i innovació de la proposta
La consonància amb els valors i les línies d’actuació de l’Espai Jove La Bàscula.
La capacitat d’establir sinergies i complicitats amb el territori i els joves del
barri de la Marina.
La vinculació al territori: Districte de Sants

La resolució de la convocatòria serà determinada per una Comissió de Valoració
formada per persones vinculades a l’Espai jove, direcció i dinamització.
RESOLUCIÓ I PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LA CONVOCATÒRIA
La resolució de la convocatòria es donarà a conèixer el 26 de març de 2021
CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA
Les persones, grups o col·lectius seleccionats signaran un document d’acord amb
l’equipament que regularà els termes de la col·laboració.
Les persones, grups o col·lectius seleccionats hauran d’acomplir les indicacions
rebudes per part de l’equipament en qüestió d’horaris, utilització dels espais i dels
materials cedits.
La participació en la convocatòria implica l’acceptació de les presents bases.

