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FiraTàrrega obre convocatòria per acollir una
companyia resident en el seu Programa de
Suport a la Creació
La formació seleccionada serà Companyia Resident de FiraTàrrega durant un
mínim de 2 anys
FiraTàrrega ofereix una beca anual de 3.000 euros, la inclusió a la
programació oficial de FiraTàrrega i una oficina en un viver d’empreses, a
banda d’acompanyament i assessorament en el procés de producció i creació
Desembre 2013 - FiraTàrrega ha obert la convocatòria per buscar companyia resident, una nova
acció que complementa el Programa de Suport a la Creació. La formació escollida tindrà la
possibilitat d’impulsar un projecte de creació artística professional amb una sèrie de recursos oferts
per FiraTàrrega: una beca anual de 3.000 euros, una oficina dins del viver d’Empreses CEI Tàrrega i
un acompanyament integral de la companyia en el seu desenvolupament, tant empresarial com
artístic. A més a més, la Fira posa a la seva disposició espais d’assaig de la ciutat i un estand gratuït
a La Llotja professional de la fira. L’espectacle resultant de la residència serà inclòs dins de la
programació oficial de FiraTàrrega. La proposta s’adreça a companyies teatrals amb seu
administrativa a Catalunya, que s’hi poden presentar fins al 31 de març de 2014. La companyia
seleccionada signarà un contracte amb la Fira de Teatre al Carrer durant un període mínim de 24
mesos i un màxim de 36.
A través del Programa de Suport a la Creació, la Fira estableix un pla de residències artístiques
que contempla tres línies d’actuació: a part de la Companyia Resident, en el programa s’inclouen
també els Laboratoris de creació i les Residències Creatives. En els tres casos, tota l’estructura i els
serveis de FiraTàrrega es posen al servei dels creadors, que fan una estada de treball a Tàrrega per
donar forma als seus espectacles. Amb el programa de suport a la creació, FiraTàrrega posa el seu
gra de sorra en la R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) de les arts escèniques, alhora que
dóna suport a la creació i participa activament al desenvolupament territorial.
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