
 

 

Programa de Residències del Teatre Lliure 

Temporada 2019/20 

RESIDÈNCIES CREATIVES D'INTERCANVI 
Per a un projecte de recerca en àmbits tangencials de les arts escèniques que 
pugui alimentar-se de la interacció entre països de la riba mediterrània. 

S’hi poden presentar les persones residents a Catalunya vinculades d'alguna 
manera a les arts escèniques. La seva activitat principal no cal que sigui 
artística, pots venir d'àmbits com la gestió cultural, el documentalisme de 
creació, la filosofia, l'escriptura, les arts media, el periodisme, les arts visuals, la 
comunicació digital, l'acció social... 

El Teatre Lliure de Barcelona i la Hammana Artists House (HAH) del Líban 
triaran dues persones del perfil demanat: l'una a Catalunya i l'altra al Líban, 
que puguin col·laborar de manera fructífera. Cadascú farà d'amfitrió de l'altre 
als països respectius, en un procés de descoberta de l'entorn i del context 
social i cultural.  

La residència tindrà lloc durant dos mesos, entre setembre i desembre de 
2019. Es farà en dos torns: l'un amb seu al Lliure de Montjuïc, i l'altre, amb 
seu a Hammana.  

Durant la residència, cadascú elaborarà el seu projecte en col·laboració 
amb l'altre i podrà desenvolupar, si ho vol, una recerca individual.  

Es farà un treball d'experimentació que no porti necessàriament a un resultat 
acabat.  

Transcorreguts els dos torns de treball, al desembre de 2019 es farà una 
presentació pública i gratuïta dels projectes.  

Les dues entitats posen a disposició dels seleccionats un espai de treball a les 
seus respectives.  

El Lliure abonarà a cada seleccionat 2.500€ en concepte de caixet. Sobre 
aquest import s’aplicaran els impostos indirectes i les retencions que 
corresponguin legalment. 

Així mateix, assumirà el cost dels trasllats de les persones seleccionades 
entre tots dos països per un import de fins a 800€ cadascú. També es farà 
càrrec de l’allotjament de la persona libanesa a Barcelona per un període de 
fins a 4 setmanes.  

La HAH, assumirà l’allotjament de les dues persones al Líban per un 
període de fins a 4 setmanes.  



 

 

 

Finalment, el Lliure s’encarregarà de presentar i difondre el procés de treball.  

Es busca un projecte de recerca en àmbits tangencials de les arts 
escèniques que pugui alimentar-se de la interacció entre països de la riba 
mediterrània. 

Es valorarà que el projecte plantegi aspectes educatius, acadèmics i socials 
que permetin generar activitats en aquests tres eixos, en relació amb el treball 
que es porti a terme. 

A banda de la vostra proposta, s’ha de presentar un Certificat actual de 
situació censal a Hisenda i un Certificat actual d’estar al corrent de les 
obligacions tributàries i de Seguretat Social.  

S’ha d'enviar un correu electrònic amb la proposta i tota la documentació en 
format PDF, i les vostres dades de contacte a projectes@teatrelliure.com, 
fent constar a l'assumpte "Residències creatives d'intercanvi". 

El termini de presentació és del 3 al 26 d'abril inclosos. 

El Teatre Lliure i la HAH valoraran les propostes presentades i 
seleccionaran les candidatures més adequades a aquest programa en un 
termini de 10 dies. El veredicte final es comunicarà a tots els participants en 
aquesta convocatòria.  

Les persones seleccionades autoritzaran expressament el Teatre Lliure, i/o 
tercers autoritzats pel Teatre, a enregistrar una part o la totalitat de la 
residència, el seu procés de creació o els assaigs, per a qualsevol mitjà 
audiovisual (inclòs internet), radiofònic i/o fotogràfic, amb finalitat informativa, 
cultural, de promoció, documentació i/o arxiu, sense dret a percebre per 
aquests conceptes cap compensació addicional.  

La presentació de la documentació i la participació en aquesta convocatòria 
implica l’acceptació de les bases i de la decisió del jurat, el qual emetrà un 
veredicte inapel·lable. 

El Teatre Lliure es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria. 

 

En cas de dubte sobre el contingut d’aquestes bases, podeu enviar un correu a 
projectes@teatrelliure.com  


