CRE-ACTING
RESIDÈNCIES CREATIVES D’ARTS ESCÈNIQUES
Des del Centre Cultural La Bòbila oferim la possibilitat de fer
residència al nostre equipament com a suport a la creació artística en
l’àmbit de les arts escèniques. Des de teatre fins a noves
dramatúrgies passant pel circ, la dansa, les performances, el cabaret
o qualsevol altra manifestació artística que puguem acollir.
La convocatòria es fa tres cops l’any:
Al Març, per a les residències d’abril, maig i juny
Al juny, per a les residències de setembre, octubre i novembre
Al desembre, per a les residències de gener, febrer i març
No hi haurà residències durant els mesos de juliol, agost i desembre.
Les residències de les companyies són per tres mesos amb
possibilitat de renovació si el projecte ho requereix i es considera
factible per part del Centre Cultural.
Un cop acabada la residència, i com a contraprestació, la companyia
haurà de mostrar la peça que s’ha creat durant l’estada a La Bòbila
en la data que s’acordi amb el Centre Cultural. Així mateix, el logo de
La Bòbila haurà de constar en totes les publicacions que la companyia
faci respecte a l’espectacle creat al centre.
Una vegada acordada la data d’actuació no es podrà modificar ni
anul∙lar. Si es donés alguna d’aquestes situacions la companyia ha de
pagar l’import que correspon a les hores de cessió d’espai que ha
ocupat segons els preus públics establerts.
A qui s’adreça la convocatòria:
A companyies artístiques professionals o semi-professionals,
col·lectius i creadors de qualsevol àmbit de les arts escèniques de
diferents edats i trajectòries.
QUÈ OFERIM:
Dos espais d’assaig diàfans i amplis (100m2 i 168 m2) dotats amb
equips de so, miralls, terra de parquet i llum natural.

Una sala d’actes amb capacitat per a 144 espectadors dotada
d’il·luminació, so, projector i pantalla,
Diferents espais per a treball de text i/o reunions.
No disposem d’espai de magatzem.

ENTRE LES PROPOSTES REBUDES ES VALORARÀ:
Que les projectes siguin inèdits, de creació pròpia i que tinguin
solidesa.
La viabilitat i adequació del projecte a les infraestructures del centre i
la seva programació cultural.
Que afegeixin documentació addicional (dossier explicatiu, vídeos,
planificació, etc)
La preferència en horaris de matí.

CÓM PARTICIPAR?
Per participar en aquesta convocatòria s’ha de fer arribar un dossier
gràfic i la fitxa de sol•licitud a ccultural.labobila@l-h.cat o bé per
correu ordinari a Centre Cultural La Bòbila. PL. De La Bòbila 1. 08906
L’Hospitalet.
Qualsevol dubte podeu trucar al 93.480.71.82.

