
RESIDÈNCIES 
ARTÍSTIQUES ARRELANT 

DANSA
 

REDESCOBRINT I VALORANT EL 
PATRIMONI HISTÒRIC I 

CULTURAL A TRAVÉS DEL COS



MARC 

Amb l'objectiu de generar nous contextos de treball i possibilitats
artístiques per als nostres socis i sòcies, APDCV impulsa, amb el suport
de la Diputació de València , la primera edició de les Residències
Artístiques en l'entorn rural, Arrelant Dansa. 
Aquest projecte de residències artístiques es desenvoluparà al mes de
setembre en dos municipis de la subcomarca de la Baronia, al Camp
de Morvedre, per tal de promoure la creació artística en espais no
convencionals i en connexió amb realitats perifèriques i les seues
comunitats, fomentant el bescanvi entre els i les artistes i les
comunitats que les acullen i creant connexions amb públic local i
d’altres territoris.

En aquesta edició, comptem amb el comissariat dels nostres socis Alex
Guerra i Pere Bodí, Hort-Art, els quals compten amb l’experiència del
seu projecte de Residències Relacions Geològiques d’Amor a Faura. 

A cada poble una companyia/artista residirà durant cinc dies i
adaptarà el seu material coreogràfic a edificis, espais o cases en
desús en una modalitat de site-specific que pretendrà habitar-los
amb el gest donant-li vida amb el cos que dansa.
Cadascuna de les estades artístiques es conclourà amb una mostra
oberta, i les i els artistes compartiran els seus processos creatius que
giraran al voltant de la capacitat de resignifació dels espais
quotidians mitjançant el cos.

 



Suport logístic i artístic.
Sessions d’acompanyament. 
Allotjament 
Una remuneració de 600 € (impostos no inclosos), que
s’abonaran després d’haver enregistrat una factura. 
Una bossa econòmica per a producció de fins a 200 €.

Les residències es duran a terme del 13 al 18 setembre de
2022. 
La durada del procés d’investigació serà de cinc dies
(13/09-18/09).
Les accions amb la comunitat s’organitzaran durant la
setmana, depenent de la possibilitat del col·lectiu implicat.
Les mostres s’organitzaran en acabar el procés de
residència (18/09)

A QUI ESTÀ DIRIGIT? 
A ballarines, ballarins, coreògrafes, coreògrafs, professionals
del camp de la dansa i les arts performatives, sòcies i socis de
l’APDCV interessades i interessats en el diàleg de la seua
pràctica artística amb l’entorn rural i patrimonial.
Els projectes podran ser individuals o en col·lectiu d’un màxim
de 2 integrants.

QUÈ OFERIM? 

QUAN?

 



A QUÈ ES COMPROMETEN 
LES I ELS ARTISTES?

Oferir un taller/ activitat a la comunitat durant el període
d’estada. 

Compartir la investigació, en format de mostra oberta, al
final del període de residència. 

Signar una carta-compromís en el moment de l’acceptació.

 Presentar una memòria de l’estada, en un termini màxim de
dos mesos en acabar la residència que formarà part d'un
repositori del projecte.
Fer referència a APDCV de manera visible en materials de
difusió i comunicació relatius a la residència. 

 L'associació promotora del projecte es reserva el dret a
enregistrar, fotografiar i emetre les imatges de les
actuacions i els tallers formatius a través dels mitjans que
crega oportuns, així com a utilitzar el material fotogràfic i
audiovisual en accions de caràcter divulgatiu de les entitats
promotores.Aquí puedes incluir una breve descripción del objetivo, su relevancia

dentro de tu sector o industria y los objetivos secundarios que está
abordando tu organización para que tu audiencia se haga una idea
general.



COM? 

Omplint un formulari: disponible fins al 24 de juliol a les 
24,00h de 2022, on aportar una carta de motivació per a 
participar en el projecte, la trajectòria artística amb 
enllaços a material audiovisual. 

 
FORMULARI 

Totes les sol·licituds seran avaluades i informades del 
resultat. 

El dimarts 19 de juliol de 13h a 14h, hi haurà una trobada 
online per a resoldre qualsevol dubte sobre la 
convocatòria.

Qualsevol dubte escriu-nos a apdcv@profesionalesdanza.com 

https://forms.gle/jqonZzpYCDon26St6
https://forms.gle/jqonZzpYCDon26St6

