
Ser sòcia o soci de l’APDCV. 
Assistència al taller del 2 al 5 d'abril a Espai LaGranja
Disponibilitat del 25 al 28 d'abril pel matí i 28 d'abril també per la vesprada. 
Capacitat de facturació. 

REQUISITS I COMPROMISSOS 

ACTIVITAT
 

Consisteix a transmetre del 25 al 28 d'abril a estudiants del Conservatori Superior de
Dansa de València la tècnica CTR* després d'assistir al taller de formació de Clàudia
Dies en Espai LaGranja els dies 2,3,4,5 d'abril de 9,00h a 14,00h i acudir a la celebració
del Dansem Juntes en l'IVAM el 28 d'abril de 16h a 21h amb el grup d'alumnes i
participar de la festa comunitària amb totes les entitats i col·lectius participants.

*CTR és una tècnica nascuda en el context de la dansa contemporània que, traspassant els límits de les arts escèniques, s'ha
convertit en un mètode d'investigació sobre maneres de trobada. La fi del seu ús és sempre el col·lectiu i l'altre. En aquest sentit,
malgrat aplicar-se en el context de l'art, és a dir, en un context estètic, el seu ús és ètic.
El seu objectiu és ajudar a prendre decisions assertives, és a dir, adequades al context, en el sentit de la supervivència de
l'acció col·lectiva.

 

 
L'ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE DANSA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
amb motiu del DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA (DID'23) torna a generar
xarxes i complicitats al costat de l'IVAM, Espai LaGranja, EL TEM, LA MUTANT i
AVED per a la celebració del DID 23.
Al costat d'aquestes entitats hem preparat un programa on treballarem amb
diferents col·lectius al llarg del mes d'abril per a coincidir totes el divendres 28
d'abril en l'IVAM per a celebrar la festa de la dansa. L'APDCV s'encarrega de
treballar amb un grup del Conservatori Superior de Dansa de València pel que
traiem aquesta convocatòria per a seleccionar una persona associada que
duga a terme l'acció que s'encarregarà APDCV.

 
 CONVOCATÒRIA DANSEM JUNTES!
UNA CELEBRACIÓ EN TEMPS REAL  



Carta de motivació
Curriculum vitae 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

750 euros per la transmissió del 25 al 28 d'abril i assitència a la festa
comunitària del DANSEM JUNTES el dia 28 d'abril a l'IVAM. 

TERMINIS 
 

Del 14 de març fins al 22 de març de 2023 obert termini per a enviar
la documentació. 

Enviar tota la documentació a socios@profesionalesdanza.com  amb
l'assumpte "TRANSMISSIÓ_DID + NOM". Qualsevol dubte possar-vos
en contacte amb nosaltres. 

 
SELECCIÓ 

 
La selecció es durà a terme per una comissió, la composició de la qual
serà publicada en la resolució. 

 
 

https://profesionalesdanza.com/contactar/


