Beca Art i Natura a les Arts del Moviment 2015
En col·laboració el Centre d'Art i Natura de Farrera i l’Espai Dansa Natura de Burg convoquen
aquesta beca a les Arts del Moviment 2015.
CONVOCATÒRIA per a realitzar una estada de treball d’1 mes a l’espai Dansa Natura de Burg
i residència al Centre d'Art i Natura de Farrera, amb l'objectiu de desenvolupar un projecte
creatiu en les Arts del Moviment. Els destinataris són els creadors i artistes de les Arts del
Moviment residents als Països Catalans.
INTRODUCCIÓ
El Centre d’Art i Natura de Farrera (CAN) és una residència de treball per a artistes i
investigadors d’arreu del món. L’Espai Dansa Natura de Burg (a 1,5 km de Farrera) és un
equipament per a les arts del moviment que disposa d’una sala amb parquet de 200m quadrats.
Situats al cor dels Pirineus catalans, al Pallars Sobirà, Farrera i Burg (25 habitants cadascun, i a
1360 m i 1250m, respectivament) gaudeixen d’un entorn privilegiat i tranquil ideal per a la
reflexió, la inspiració i el treball creatiu.
El 2015, amb la voluntat de promoure la formació, la investigació, i la producció, el CAN i l'EDN
convoquen conjuntament aquesta beca, per tal de possibilitar també als artistes vinculats al
moviment i la dansa una estada de treball amb unes condicions molt adequades per al procés de
creació. Aquest any, contem també amb la col·laboració del Restaurant de La Solana de la
Coma de Burg.

BASES
1. Participació
La participació en aquest concurs està oberta a tots els creadors de les arts del moviment i la
dansa residents als Països Catalans, que vulguin realitzar un projecte on l'entorn natural i de
muntanya siguin elements que formin part del seu desenvolupament.
2. Beca individual
La beca és individual o en parella, i és intransferible.
3. Durada de la beca
La durada de la beca serà d'un mes si es concedeix a un creador, i de 15 dies si es concedeix a
una parella. Les dates es concretaran amb el Centre d’Art i Natura i l’Espai Dansa Natura, amb
el benentès que s'hauran de realitzar durant els mesos de juny i juliol del 2015.
4. Condicions
La Beca inclou els següents conceptes:

- Manutenció i allotjament en habitació individual o doble al CAN.
- Dinars a La Solana de Burg quan es treballi a l'Espai Dansa Natura i el restaurant estigui obert
(amb l'avís previ a les seves responsables d'almenys un dia abans).
- Espai de treball a l'Espai Dansa Natura de Burg
- Viatges i desplaçaments locals
- Presentació a l'Espai Dansa Natura de Burg del treball realitzat al final de l’estada.
5. Sol·licituds
Els creadors interessats a participar en aquest concurs hauran d’enviar una sol·licitud amb la
següent documentació:
-

Fotocòpia del DNI o passaport
Dossier de la candidatura segons les normes de presentació establertes en aquestes bases.
Currículum Vitae actualitzat i amb les dades personals: nom complet, adreça, tel., correu-e...
Projecte a desenvolupar durant l’estada.

6. Normes de presentació
Tota la documentació ha de presentar-se en un dossier gràfic DIN A4, i el complement digital
que es cregui convenient.
Per tal que els dossiers no seleccionats siguin retornats al remitent, cal incloure un sobre amb
l'adreça de l’artista i el corresponent segell o franqueig.
L’enviament de sol·licituds es pot fer per correu electrònic info@dansanatura.com, per correu
postal o presencialment a: Centre d’ Art i Natura - La Bastida s/n - 25595 Farrera
Sempre amb l’encapçalament: Beca Art i Natura a les Arts del Moviment 2015
7. Criteris de valoració
La presentació de tots els documents en la forma requerida.
La claredat expositiva i sintètica de la informació escrita i del material visual.
La qualitat i l'originalitat del projecte específic que es presenta.
L’actitud professional del creador en la descripció i la defensa del seu projecte.
8. Selecció
El jurat estarà format per un membre qualificat de l’associació Amics del CAN de Farrera, el
responsable de l’Espai Dansa Natura i un membre destacat de l’Associació de Professionals de la
Dansa de Catalunya.
9. Calendari
El termini de presentació de la documentació finalitza el 10 de maig de 2015.
La selecció es farà durant les dues setmanes següents després del final de termini de recepció.
El resultat es comunicarà a tots els sol·licitants per correu-e.
10. Obligacions dels beneficiaris

- Complir amb les normes generals i particulars del Centre d'Art i Natura i de l'Espai de Dansa
Natura.
- Presentar a l'EDN, un cop finalitzada la residència, el projecte realitzat i acabat en la data
acordada conjuntament durant l'estada.
- Lliurar a la organització una memòria del treball realitzat incloent un petit informe de
l’experiència personal.
- Deixar constància de la participació del Centre d’Art i Natura i l’Espai Dansa Natura en
qualsevol mena de publicació, sigui en el suport que sigui, que es realitzi en relació al projecte
derivat de la beca obtinguda, mitjançant la inclusió del logotip del CAN i de l'EDN, precedit de
les paraules “Amb la col·laboració de”.
11. Acceptació de les bases i de la resolució del jurat
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les seves bases i de la resolució del
jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens al Centre d’Art i Natura i
a l'Espai de Dansa Natura, es puguin produir posteriorment.
Centre d’Art i Natura - Tel. 973 622106 - artinatura@farreracan.cat - www.farreracan.cat
Espai Dansa Natura - Tel. 652214161 - info@dansanatura.com - www.dansanantura.com
Amb el suport de:

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

