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U EN OBRES



LA REGIDORIA D’INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PARTICI-
PACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA A 
TRAVÉS DE LAS NAVES ESPAI D’INNOVACIÓ I CREACIÓ, 
CONVOQUEN LA PRIMERA EDICIÓ DEL PROGRAMA DE 
SUPORT A LA CREACIÓ ESCÈNICA “ESTIU EN OBRES 
[LABORATORI D’INNOVACIÓ ESCÉNICA]”.



Las Naves [Espai d’Innovació i Creació] obri un període de 
recepció de projectes d’investigació i creació amb residèn-
cies creatives en arts escèniques i audiovisuals dins l’espai 
LN3 Espai Mutant de Las Naves.

Totes les companyies i artistes que vulguen participar en la 
convocatòria 2016 tenen fins al 20 de maig per presentar les 
seues propostes i Las Naves [Espai d’Innovació i Creació], 
a través d’un comité, seleccionarà fins a dos projectes que 
comptaran amb una ajuda econòmica de 6.000 euros i assis-
tència artística i tècnica.

Las Naves [Espai d’Innovació i Creació], seleccionarà dos 
projectes artístics que tinguen com a objectius la innovació, 
l’aplicació de tecnologia, la creació, la investigació i la difusió 
de noves propostes escèniques.

“ESTIU EN OBRES [LABORATORI D’INNOVACIÓ ESCÉNICA]” 
ÉS UN PROGRAMA DE L’ÀREA D’INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA 
I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
PER A PROMOURE LA INVESTIGACIÓ I LA INNOVACIÓ EN EL 
CAMP DE LES ARTS ESCÈNIQUES EN LA CIUTAT, POSANT A 
DISPOSICIÓ DELS ARTISTES O INVESTIGADORS RECURSOS 
ECONÒMICS, INSTAL·LACIONS, MITJANS TÈCNICS I ACOM-
PANYAMENT ARTÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SEU 
PROJECTE CREATIU.



Este programa té com a objectiu principal el suport, ofe-
rint recursos a totes aquelles entitats artístiques o artistes 
a nivell individual que vulguen desenvolupar un procés de 
creació o investigació en els àmbits escènics, especialment 
aquells més relacionats amb les noves escenes, que tinguen 
un interès específic i un caràcter multidisciplinari, tenint com 
a eix principal el teatre i/o la dansa aplicant la tecnologia.

Per mitjà d’este programa, l’Ajuntament de València, a tra-
vés de Las Naves [Espai d’Innovació i Creació], vol facilitar i 
donar suport a aquelles iniciatives destinades a estimular la 
creació artística així com potenciar aquells processos d’in-
vestigació i desenvolupament que tenen l’àmbit escènic com 
a vector principal, especialment les relacionades amb les 
noves dramatúrgies. Cal també assenyalar un tercer objec-
tiu: localitzar el talent creatiu i retindre’l, facilitant l’accés al 
procés de desenvolupament productiu.

La durada de les residències serà de d’un 
mes com a màxim i es durà a terme de forma 
intensiva durant este període, tot basant-se 
en el projecte artístic presentat i seleccionat.
Les residències es desenvoluparan en LN3 
Espai Mutant preferentment durant els 
mesos de juliol i agost.
La quantitat a destinar a cada projecte serà 
de 6.000 euros.

DURADA DE LA RESIDÈNCIA



APORTACIÓ DE LAS NAVES 
ESPAI D’INNOVACIÓ I CREACIÓ

Les propostes seleccionades rebran de Las 
Naves [Espai d’Innovació i Creació]:
L’ús d’una sala en Las Naves durant un pe-
ríode d’entre dos i quatre setmanes, en les 
dates que els siguen assignades.
Les persones seleccionades tindran l’opor-
tunitat de presentar els seus processos 
creatius davant el públic general o profes-
sionals del sector de la programació de 
LN3 Espai Mutant. 
Una dotació de fins a 6.000 euros, que haurà 
de ser justificada per la companyia o artista.

Els artistes o companyies podran presentar 
propostes per a realitzar estes residències 
entre els mesos de juliol i agost. Las Naves 
es compromet a programar en la seua ofer-
ta d’activitats alguna actuació de caràcter 
públic en LN3 Espai Mutant. Esta actuació 
serà la posada en escena del projecte.

CALENDARI I TERMINIS 
DE REALITZACIÓ 
DE LES ACTIVITATS



Tot aquell interessat haurà de presentar la 
seua sol·licitud necessàriament a través 
de l’adreça produccion@lasnaves.com des 
de l’1 d’abril fins al 20 de maig de 2016 a 
les 23.59h, i haurà d’adjuntar la següent 
documentació:

Dossier del projecte.

Currículum de l’artista, col·lectiu o com-
panyia.

Selecció en vídeo d’alguns treballs de crea-
ció realitzats amb anterioritat.

Breu escrit explicant la iniciativa, la sinopsi, 
motivacions i possibles contraprestacions.

Calendari de treball, amb indicació dels me-
sos de preferència. S’ha de tenir en compte 
que l’horari disponible és de 9h del matí fins 
les 21h, de dilluns a divendres. El període de 
residència serà d’un mínim de dos setmanes i 
un màxim de quatre.

Pressupost de la proposta.

INFORMACIÓ I BASES




