
Obert el període de recepció de projectes d’arts escèniques per a residències 
tècniques al teatre de la Nau Ivanow, de setembre a desembre de 2017.

La Nau Ivanow ofereix a les companyies de teatre un espai on poder acabar el procés de creació dels seus 
espectacles. Una sala on assajar amb totes les necessitats tècniques, on enregistrar un bon vídeo, programar 
sessions tancades per a programadors i públic, instal·lar l’escenografia i elaborar el plànol de llums, etc. En 
definitiva, un espai on acabar de donar-li forma tot just abans d’anar a una sala a fer temporada.

Tipologia de projectes: Projectes teatrals, tant de muntatges de textos clàssics com contemporanis, de nova 
dramatúrgia (originals o adaptacions) o de creació col·lectiva.

Oferim
1. Sala de teatre de la Nau Ivanow (Andy Warhol), de dilluns a dissabte, tota o mitja jornada, durant 2 setmanes.
2. Espai en exclusiva durant la residència i amb possibilitat d’instal·lació d’escenografia.
3. Material tècnic.
4. Possibilitat de sessions tancades per a públic i programadors.
 
5. Accés al viver de creadors de la Nau Ivanow (coworking) les 24h per a tasques de producció.
6. Acompanyament i difusió del projecte en residència. 
7. Possibilitat de combinar la residència tècnica i la residència d’assajos. 

Període
El període de residències és del 4 de setembre al 17 de desembre de 2017.

Quotes
Cost total de la residència a càrrec de la companyia: 250€

presentació de projectes
Per inscriure’s com a candidat a la convocatòria, cal enviar un dossier en format PDF, amb la possibilitat d’adjuntar com 
a annex tota la informació i el material que es considerin oportuns. Tot plegat, haurà de presentar-se en format digital 
del 2 al 26 de maig de 2017, al correu david@nauivanow.com.

La documentació presentada haurà d’incloure:

•  Memòria del projecte (amb indicació del període i els horaris d’assaig escollits).
•  Currículum de tots els membres del col·lectiu.
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