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BASES 

Laboratorio Escénico Coop, en colaboración coa Fundación Paideia 
Galicia, pon en marcha o seu I Programa de Residencias Artísticas de Artes 
Escénicas. 

As solicitudes serán enviadas por email a 
administracion@laboratorioescenicocoop.com dentro do prazo de 
inscrición, que será dende o 25 de Febreiro ó 13 de Marzo de 2020 ás 23:59h.  

A QUÉN VAN DIRIXIDAS ESTAS RESIDENCIAS? 

Podrá ser beneficiaria/o destas residencias calquer artista, compañía ou 
colectivo de calquera nacionalidade que traballe no campo das artes 
escénicas e desexe desenvolver un proxecto de investigación ou práctica 
artística nas salas de ensaio de Laboratorio Escénico Coop. O centro 
valorará especialmente os proxectos de artistas emerxentes galegas/os. 

DOCUMENTACIÓN 

Deberá aportarse a seguinte documentación:  

- Ficha de inscrición cuberta. 
- Dossier do Proxecto a realizar durante o período de Residencia 

Artística.  
- Currículum Vitae de todas/os as/os persoas participantes na 

Residencia. Se é posíbel, agradecemos material audiovisual (links 
directos) do traballo da compañía, ou das persoas a realizar o 
proxecto. 

- Planning de ensaios e necesidades técnicas e de asesoramento 
(artístico, administrativo, de distribución, etc). Nel, terán que 
especificar as datas que prefiren para o desenvolvemento do 
proxecto (a convir co espazo), dando, a ser posible, varias opcións de 
datas.  



- Outras necesidades (aloxamento, traballo, desprazamento, etc): 
Laboratorio Escénico Coop tentará axudalas/os dentro das súas 
posibilidades, para que obteñan a maior rendabilidade posible da súa 
estancia. 

Unha comisión de selección composta por profesionais das Artes Escénicas 
será a encargada de elixir un máximo de 3 proxectos de residencias 
escénicas. O resultado desta selección será comunicado antes do 18 de 
Marzo de 2020 a todas/os as/os solicitantes. 

O período de Residencias será entre Abril e Setembro de 2020, cunha 
duración mínima de 1 semana e máxima de 3 semanas (máximo de 60 horas 
en total). Os horarios de Residencia adaptaranse á dispoñibilidade do 
centro. 

Os proxectos a realizar poderán ser de calquera índole (creación, 
investigación, etc) e de calquera das disciplinas escénicas (Danza, Teatro, 
etc), a realizar por entre 1 e 4 persoas. 

CONDICIÓNS DAS RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 

Laboratorio Escénico Coop ofrece: 

- Espazo de Artes Escénicas adecuado para danza e teatro durante un 
máximo de 60 horas, a repartir entre 1 e 3 semanas, dacordo coa 
dispoñibilidade do centro. 
O espazo conta con dúas aulas, un ambigú, e vestiarios e ducha. 
 

- Asesoramento artístico e de distribución, respondendo ás necesidades 
que as/os solicitantes especifiquen nas súas solicitudes, ata esgotar o 
presuposto destinado para tal fin. 
 

- Laboratorio Escénico Coop tentará, dentro das súas posibilidades, 
ofrecer opcións de aloxamento e posibilidades de organizar cursos no 
propio espazo para que obteñan a maior rendabilidade posible da 
súa estancia.  
 

*Só poderemos ofrecer opcións de aloxamento para un máximo de 2 
persoas. 

*As dietas e o desprazamento non están incluidas. 

As persoas participantes na residencia teñen a obriga de: 

- Comunicar o horario no que realizarán a residencia como mínimo 
unha semana antes, tendo en conta a dispoñibilidade do local. 



- Respectar a orde e mantemento do centro, deixando as aulas como 
as atoparon. 

- Ó finalizar a residencia, deberán facer un ensaio aberto/mostra do 
que estiveron a traballar durante a residencia, e deberán entregar a 
Laboratorio Escénico Coop unha memoria escrita dos obxectivos 
alcanzados, que poderá ser apoiada con links de vídeo.  

OBXECTO E FINALIDADE DA CONVOCATORIA 

A presente convocatoria ten como obxectivo apoiar a creación de artistas 
escénicas/os, con prioridade para as/os artistas locais e galegas/os, ainda 
que tamén está aberta para artistas nacionais e internacionais, emerxentes 
ou non. 

Con esta convocatoria, que é parte do proxecto de Laboratorio Escénico 
Coop de apoio ás/ós artistas emerxentes galegas/os, queremos dar apoio ás 
creacións profesionais das compañías emerxentes, ofrecendo 
acompañamento artístico e á distribución, para que teñan unha alternativa 
profesional de creación na súa cidade. 

OUTRAS CONSIDERACIÓNS 

As/os beneficiarias/os aceptan plenamente as seguintes bases sen prexuízo 
da sinatura dos documentos correspondentes relativos ás normas de uso e 
condicións da actividade no caso de seren seleccionadas/os. O 
incumprimento do establecido nas presentes bases podería suponer a 
interrupción da residencia artística.  

 

 


