Organitza

9a Jornada
Jornada ‘Mapa de residències a Catalunya’
Dimarts 18 d’octubre de 2022 10 hores
Sala Ramon Muntaner de la SGAE (Passeig de Colom, 6, Barcelona)

9a JORNADA ORGANITZADA PER L’ACPDC
El 18 d’octubre de 2022, l'Associació de Companyies Professionals de Dansa de
Catalunya portarà a terme, a partir de les 10 hores, la 9a jornada sectorial que enguany
es titula ‘Mapa de residències a Catalunya’.
En les següents planes d’aquest document, trobareu adjunt el programa de l’activitat i
el formulari d’inscripció que estarà obert fins al 17 d‘octubre.
d‘octubre També es poden realitzar
les inscripcions, de forma presencial, el mateix dia de la jornada de 9.30 a 10 hores,
sempre que hi hagi places disponibles.

Us esperem!

Amb el suport de:
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PROGRAMA
9.30 - 10.00 h.
REGISTRE D'INSCRIPCIONS
10.00 - 10.10 h.
BENVINGUDA A LA JORNADA
A càrrec d’Agnela Domínguez, cap de Comunicació, Activitats i Serveis Generals de SGAE a Catalunya
Moderarà la jornada Roberto G. Alonso, president de l’ACPDC
10.10 - 10.25 h.
PONÈNCIA DE SONIA FERNÁNDEZ,
FERNÁNDEZ coordinadora artística del Graner
En el Graner posen el focus en l’acompanyament a la creació a partir d’un programa de residències pública
(convocatòria anual) i també fruit de col·laboracions amb altres estructures, espais i agents independents.
A més, es vinculen a contextos locals i globals per impulsar encreuaments i aprenentatges col·lectius a
partir del cos i el moviment, contribuint a la circulació d’idees, coneixements i pràctiques artístiques.
10.25 - 10.40 h.
PONÈNCIA D’OSCAR DASÍ, director artístic de La Caldera Les Corts
L'objectiu de La Caldera és donar suport a la creació de trajectòries artístiques, i és per això que un dels
programes troncals del centre són les residències: espais d'experimentació i investigació, creació i
producció, on l'artista se sent acollit i acompanyat per desenvolupar el seu treball.
10.40 - 10.55 h
PONÈNCIA DE MIREIA LLUNELL, directora de l’Estruch - Fàbrica de Creació de les Arts en Viu
L’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu és l’equipament municipal de Sabadell que compta amb
diferents espais de residències artístiques amb una temporalitat limitada i que permet la renovació de la
comunitat artística del centre. La convocatòria té dues modalitats: residència d’investigació i residència
tècnica.
10.55 - 11.10 h.
PONÈNCIA DE FERRAN MURILLO, director del Tantarantana
El Tantarantana ha engegat enguany un nou projecte de residència de direcció que té com a objectiu
seleccionar un/a director/a d’escena que té l’oportunitat de desenvolupar, en un entorn obert,
d’aprenentatge i d’investigació, la realització de dues residències de creació durant dues temporades
consecutives.
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11.10 – 11.25 h.
PONÈNCIA DE XAVIER DÍAZ, director-gerent d’El Canal, Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona
El Canal, Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona està treballant en un nou programa de residències que està,
en aquests moments, en ple procés de desenvolupament i construcció.
11.25 – 11.40 h.
PONÈNCIA D’EDUARD TEIXIDOR, equip de gestió de L’animal a l’esquena
L’animal a l’esquena és un centre de recerca que focalitza la seva activitat en els processos de creació a
través residències, i trobades de reflexió i pràctica, tant a nivell nacional com internacional. A més, és un
projecte artístic que no proposa una convocatòria pública per escollir els projectes en residència. La
selecció dels projectes respon a una visió que té a veure amb complicitats i amb una dinàmica de relacions
i acompanyament durant un temps indefinit.
11.40 – 12.00 h
DESCANS
12.00 –14.00 h.
DEBAT OBERT AMB LA PARTICIPACIÓ DELS PONENTS I DELS ASSISTENTS
INSCRIPCIONS A LA JORNADA
La jornada és gratuïta i cal inscripció prèvia.
Us podeu apuntar a través del formulari d’inscripció que estarà obert fins al 17 d‘octubre. També es poden
realitzar les inscripcions, de forma presencial, el mateix dia de la jornada de 9.30 a 10 hores, sempre que hi
hagi places disponibles.
INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0ghj75v1K7OaM04hixO1MSTcM0mviZRXIvTAyJLToO52T-A/viewform

Amb el suport de:

