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RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES A SALA MELMAC (BARCELONA) 

4ª CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SELECCIÓ DE PROJECTES (Juliol 2020 – Juliol 2021) 

 

Objecte de la convocatòria 

La Cia. Mar Gómez obre la quarta convocatòria de selecció de projectes per a artistes i companyies per fer residències artístiques durant 
el període que comprèn els mesos de juliol 2020 a juliol 2021 al nostre espai de creació a la ciutat de Barcelona: la Sala Melmac. 

 

Descripció del programa 

El programa de residències artístiques preveu processos d’assessorament, assajos de creació, mostres obertes del procés, recerca de circuits 
de distribució pels espectacles en creació, així com l’oportunitat de presentar-lo al públic amb l’estrena de l’espectacle dins la programació 
de la Sala Melmac durant la Temporada 20-21.  

 

Informació general  

Sala Melmac és la seu de la Cia. Mar Gómez (companyia de dansa teatre amb més de 25 anys de trajectòria artística) i s’ha convertit en 
un espai de creació i difusió artística al barri del Guinardó de Barcelona, enfocat a les arts escèniques de petit format. 

 

Condicions de la residència 

 Les companyies disposaran d’entre una i sis setmanes per a realitzar la residència, de dilluns a divendres, matí i/o tarda 
(entre 2 i 5 hores per dia) i subjecte a disponibilitat. Les dates s'acordaran amb l’equip de la Sala Melmac. 

 Caldrà presentar un dossier de projecte i proposta de calendari de producció. 

 L'espectacle s'estrenarà, com a contraprestació per la residència, durant la Temporada 20-21 dins la programació de la Sala 
Melmac 

 La companyia es compromet a realitzar dues funcions addicionals a l’estrena en dies consecutius. La companyia resident 
cobrarà en concepte de caixet per aquestes dues funcions el 60% de la recaptació per la venda d’entrades, prèvia presentació 
de factura.  

 La companyia firmarà un acord amb Sala Melmac abans de l'inici de la residència. 

Sala Melmac assumeix: 

 Cessió i consums de les infraestructures 

 Assessorament per part de l’equip de Cia. Mar Gómez (pressupostari, artístic, tècnic, promocional, etc.) 

 Coordinació de l’estrena i funcions de l’espectacle 

 Promoció artística del projecte mitjançant els canals propis de difusió 

 Suport en la recerca de circuits de distribució 

Sala Melmac no assumeix: 

 Fitxa tècnica de la producció durant la residència. 

 Dietes, transport ni allotjament de la companyia. 

 Fungibles. 

 

Criteris de selecció 

 Interès artístic basat en la qualitat i la singularitat de la proposta. 

 Especial interès per propostes vinculades a les arts del moviment i/o que generin complicitats amb l’espectador 

 Incidència de la proposta en la projecció de la Sala Melmac. 

 Adequació del pla de residència a les característiques de l’espai de treball. 

 

Els candidats més ben valorats realitzaran una entrevista personal. En cas que el projecte sigui seleccionat, Sala Melmac reservarà les dates 
i coordinarà la residència de manera conjunta amb l’artista/companyia. 

 

http://www.ciamargomez.com/es/sala-melmac
https://lamelmac.wixsite.com/salamelmac/la-sala
http://www.ciamargomez.com/
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Requisits 

Pot presentar-se a la convocatòria qualsevol artista o col·lectiu d’artistes que vulgui desenvolupar el seu projecte d’arts escèniques, sense 
distinció de nacionalitat, sexe, origen o residència actual. 

 

Calendari previst 

09/07/2020: Obertura de la 4a convocatòria 

Del 09/07/2020 al 25/08/2020: Període de recepció de propostes/candidatures 

25/08/2020: Finalitza termini de presentació de sol·licituds 
01/09/2020: Comunicació dels projectes seleccionats 

 

Procés de sol·licitud  

L’artista/companyia interessada haurà d’enviar un email a info@ciamargomez.com amb el títol Nom del projecte/companyia–Residència 
Sala Melmac i amb els següents documents/arxius adjunts: 

 Fitxa tècnica de residència, omplint els camps següents: 

- Títol del projecte 

- Nom de l’artista/companyia/agrupació 

- Ciutat i País 

- Nom del responsable  

- Mail de contacte 

- Telèfon de contacte 

- Disciplina/es 

- Descripció breu del projecte  

- Currículum de l’artista/Trajectòria de la companyia  

- Nombre de participants durant el procés de creació 

- Planificació de les fases de la residència (durada, estructura, calendari) 

- Preferència de dates per la residència 

 Dossier explicatiu de la proposta artística. Versió lliure.  

 Documentació complementària. Opcional.  

Links al web, portfoli, material audiovisual de projectes anteriors, etc 

 

 

Més informació i contacte 

 

Cia. Mar Gómez 

www.ciamargomez.com 

(0034) 932 216 695 

Carlota Masvidal (Coordinació de projectes) · info@ciamargomez.com 

mailto:info@ciamargomez.com
http://www.ciamargomez.com/
mailto:info@ciamargomez.com

