II Convocatòria
autor/a resident
Juliol-desembre 2019

El Teatre Principal de Palma obre convocatòria per
a la selecció d’un autor/a resident durant el segon
semestre de 2019.

Beca autor/a TP juliol - desembre 2019
Amb aquesta convocatòria, el TP pretén donar impuls a un autor
o autora de procedència balear que escrigui en català i que estigui
desenvolupant un projecte dramatúrgic que combregui amb les
seves línies artístiques; la proposta és una beca que oferirà a l’autor/a
seleccionat/da:
– La quantitat econòmica de 2500€.
– Producció de la lectura dramatitzada del text acabat a càrrec del
Teatre Principal.
– Sessió de tutoria dramatúrgica sobre la peça en col·laboració amb
la Sala Beckett.
– Participació activa a les activitats proposades pel TP vinculades a
l’impuls de la dramatúrgia balear i a la difusió i desenvolupament del
projecte seleccionat.

Què es demana als autors/es residents:
– L’autor o autora formarà part de la comissió de selecció del següent 		
autor o autora resident.
– Durant la durada de la residència, l’autor o autora seleccionat/da es 		
compromet a concloure el projecte dramatúrgic presentat.

Criteris de selecció
La comissió avaluadora estarà formada per la direcció artística del
Teatre Principal de Palma, membres dels centres i institucions amb qui
es tanquin acords de col·laboració per a aquest projecte i professionals
independents vinculats al sector de la dramatúrgia.
La tria es farà en base a:
– L’autor/a ha de ser de residència i/o procedència balear
– La singularitat del projecte
– La trajectòria professional de l’aspirant
– Diversificació de llenguatges artístics i grau d’experimentació.
– Impacte en el teixit artístic i valor afegit com a proposta de creació 		
d’acord amb la línia del Teatre Principal.
– Exposició clara i precisa del projecte.

Com presentar-se
La presentació de les propostes s’inicia des de la publicació de la
convocatòria i estarà oberta fins el 30 dies naturals des de la data
de publicació de la convocatòria. Tota proposta que arribi més enllà
d’aquesta data no serà valorada.
Per poder fer arribar les propostes al Teatre Principal de Palma cal
enviar un correu a l’adreça projectes@teatreprincipal.com amb la
següent documentació:
– Annex I degudament emplenat.
– CV de l’autor/a (es valorarà no només l’experiència, sinó la trajectòria
acord amb la proposta).
– Descripció completa de la proposta.
– Propostes d’accions relacionades amb el text/projecte/temàtica
a realitzar conjuntament pel TP i l’autor/a destinades a enriquir
el procés creatiu i difondre i promoure el projecte.
– Mostra d’escriptura de 2 a 5 pàgines de la proposta presentada.

Quan i com es comunicarà la selecció?
Després de 10 dies naturals del tancament de la convocatòria
es publicarà la resolució del projecte seleccionat a la plana web del
Teatre Principal de Palma: www.teatreprincipal.com.
S’enviarà un correu electrònic informant de la publicació a tots els
participants, tant els seleccionats com els no seleccionats.

