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La caldera 2015

1/
Valoració projecte 2015
Nou espai, nous reptes, nous temps
El 2015 ha estat l'any d'aterrament del projecte de la caldera al nou edifici ubicat als
antics cinemes Renoir i al nou barri de les corts. La inauguració formal va ser el 29
d'abril , dia internacional de la dansa, escollit pel seu simbolisme, ja que ens semblava
l'ocasió era motiu de celebració per a tot el sector i per a la ciutat. Durant els seus
primers 8 mesos de vida del 2015 el projecte ha superat amb escreix les expectatives
que ens havíem generat, tant pel que fa a la recepció i la integració al nou barri, com a
la demanda, ús i ocupació dels espais molt alta per part dels professionals (aprox. 80%,
caps de setmana inclosos). Només a la primera convocatòria de residències es van
presentar 86 projectes. Pel que fa a l’ocupació de les oficines compartides ha estat del
100% quasi bé des dels inicis.
Durant aquests 8 mesos hem treballat estretament amb el districte establint
complicitats i gestionant o col·laborant en nombrosos projectes (Dansa a les escoles,
Festa major, Dia de la dona, Dia de la violència de gènere, Jornades d'inclusió, i
col·laborant amb entitats com la residència de gent gran o el centre d’higiene
mental,etc.).
El model de funcionament s'ha revisat i millorat per poder respondre a les noves
necessitats dels projecte i perquè aquest pugui esdevenir un model més participatiu,
més transversal i amb més responsabilitats compartides . El projecte s'ha dividit en tres
gran àrees: Formació, Suport a la creació, i Territori i projectes socials. Dins cada àrea
trobem un cap d'àrea i una comissió de treball formada per 3 / 5 socis. Aquests es fan
càrrec de consensuar la programació, i de l’articulació i de la coordinació de les
diferents línies d'acció, conjuntament amb l'equip de producció.
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Els tres caps d’àrea vetllen per la coherència i la relació entre totes elles per donar
unitat al projecte en la seva globalitat. Aquesta participació activa dels socis no té
recompensació econòmica com a forma de retorn dels socis al projecte, a més del
pagament de quotes i el lloguer d’espais quan els requereixen. Per altra banda els
residents temporals són escollits a través d'una convocatòria pública per una comissió
d'experts convidats. Els residents seleccionats compten amb l’ús gratuït temporal d’un
espai de treball a canvi de generar un retorn social amb el projecte, per tal de facilitar
una relació més directa dels creadors amb la ciutadania, per nodrir el sector a través de
formació continuada i participant en diferents esdeveniments artístics del centre.
Aquesta participació activa, tant dels socis estables residents com del residents
temporals i usuaris, ens sembla un pas important endavant per a un centre públic que
no sols dóna suport als artistes, sinó que també contribueix a l’apropament a la
ciutadania i a generar complicitats amb altres projectes de caire més social.
En conjunt podem dir que estem molt satisfets de com ha anat aquesta primera
aterrada i posada en marxa, malgrat encara queda molta feina per fer.
Algunes de les prioritats del 2016 seran millorar la comunicació, acabar d'equipar el
centre amb les necessitats bàsiques per el desplegament del seu potencial adequant
una de les sales per poder fer presentacions i residencies tècniques en condicions, i
seguir treballant en la plena integració del projecte en el barri i en la ciutat a través del
treball en xarxa. Cal anar definint el mapa i aprofundir les relacions entre els diferents
centres, fàbriques de creació i equipaments per poder treballar plegats en una mateixa
direcció que ajudi, per una banda als artistes a poder tenir una base estable de treball,
on el teixit artístic dels creadors locals pugui créixer i es pugui desenvolupar en millors
condicions, i per altra per a seguir generant contextos de trobada i de proximitat entre
els creadors i la ciutadania, posicionant l'art i la creació com element indispensable i
central per al bon desenvolupament d'una societat avançada, solidària i sana.
L'art i la creació no són solament productes culturals d'entreteniment i de bellesa, sinó
que també generen coneixement crític sobre nosaltres mateixos i són finalment el
mirall d'una societat canviant i en permanent transformació que ha de processar
contínuament les seves angoixes i les seves preguntes, en el nivell més profund el
seu sentit o raó de ser.
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2/
Objectius assolits al 2015
2.1/
Objectius estratègics i específics: la caldera territori
Donar a conèixer el projecte del nou centre al barri de Les Corts i iniciar el diàleg amb el
seu entorn i els seus veïns i amb d’altres barris de la ciutat.

Presentar un nou centre obert i per a la ciutadania a partir de diàleg i accions
Roda de premsa d’inauguració del centre amb intervenció artística
al pati de l’escola Les Corts
Jornades de portes obertes
Cicle de cinema i dansa

Reconeixement del territori i primeres relacions amb entitats i veïns de la nova
seu de Les Corts
Espai d'Inclusió 20+20+20
Festa Major de Les Corts
Barris en dansa
Taller de moviment per usuaris de Les Corts centre d’higiene
mental
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Plantejar accions concretes adreçades a diferents perfils per tal d’apropar-se a
diferents segments d’usuaris
Tallers familiars
Dansa a les escoles
Taller setmanal de dansa integrada
Formació continuada per a professionals

Desenvolupar el projecte Dansa a Les Corts per encàrrec del Districte de Les
Corts
Programació d’espectacles i tallers familiars
Al novembre s’ha iniciat el projecte Dansa a les escoles acollint
l’espectacle Minimón adreçat a educació infantil

Objectius estratègics i específics: la caldera referent
Visibilitzar la caldera com a punt de referència i trobada a nivell local, nacional i
internacional, indispensable per als professionals del sector de la dansa i les arts
escèniques contemporànies

Esdevenir espai de referència pel sector de la dansa i les arts
escèniques
Convocatòria de residències
Programació cicle Mirades
Stage d’estiu
Formació continuada
Trobades de sector i amb programadors (Fresh-Street, Feria de Huesca,
Finestra d’internacionalització de la dansa)
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Objectius estratègics i específics: la caldera en xarxa
Visibilitzar i reforçar la marca la caldera les corts, fàbrica de creació
Associar-la a una actitud d’obertura al territori
Associar-la a productes de qualitat en totes les activitats programades

Adaptar la imatge corporativa de la caldera pel nou centre
Logotip adaptat a tots els suports de comunicació
Articular els projectes de la caldera a través del treball en xarxa amb
d’altres agents locals, nacional i internacionals
Reforçar el treball en xarxa amb agents locals, nacionals i internacionals
S’han realitzat activitats en col·laboració amb nunArt, APdC, Graner,
l’Estruch, Mercat de les Flors, Sat!, Certamen Coreogràfico de Madrid,
BIDE, entre d’altres

Trobar estratègies en col·laboració amb d’altres agents per reforçar el
teixit ja existent
Participació d’agents amb perfils artístics, de gestió i estructures de
creació i exhibició, a les comissions de selecció de residències per a
generar vincles amb les propostes dels residents i crear xarxes de
visibilitat dels seus treballs.

Objectius estratègics i específics: la caldera professionals

Consolidar lacaldera com espai de referència i excel·lència en la creació, formació,
producció i difusió de les arts escèniques i la dansa

Oferir formació continuada per a professionals
Entrenaments oberts de dilluns i dimecres
Classes tècniques de l’APdC de dimarts i dijous
Stage d’estiu
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Oferir serveis compartits de gestió, producció, comunicació, difusió a
professionals del sector
Assessorament per artistas iniciat en col·laboració amb La Bonita i elclimamola

Recolzar la visibilitat dels creadors residents a través de presentacions i
contextos de proximitat al centre, alhora que generar col·laboracions amb
diferents espais d’exhibició
Aules obertes i/o presentacions de La Bolsa/ Thomas Hauert, cia
Lataimada/Olga Àlvarez, Marta Gàlvez, Romain Chat i Quim Vilagran, Twins
Experiment, Los Moñekos, cia Sebastián García Ferro, Colomina Colomé, La
intrusa
Oferir un espai de trobada per al sector professional
S’han realitzat diferents reunions del sector: Taula activa de l’APdC, assemblea
de l’APdC, Jornada Fresh Street per a programadors de Fira de Tàrrega, trobada
de programadors de la Feria de Huesca, trobada de programadors de la Finestra
d’internacionalització de la dansa, reunions de l’associació de companyies
Acollir l’APdC a la seu de lacaldera com a punt d’informació referència de la
dansa pel sector professional i amb el qual s’aniran creant sinergies i
col·laboracions
Des de juliol 2015 l’APdC està compartint espai d’oficina i realitzant algunes de
les seves activitats a la caldera

Objectius estratègics i específics: funcionament intern
Desenvolupar un bon funcionament de treball de l’equip gestor del nou centre.
Adaptar l’estructura de gestió de la caldera al nou espai
En aquest primer any al nou espai la caldera ha estat intentant entendre les
necessitats del sector, del barri i de la ciutat i tractant d’adaptar el seu programa i
estructura de gestió per donar-hi la millor resposta possible. Així, s’ha revisat el
model inicial i s’ha optat per comptar amb tres direccions d’àrea amb comissions
de treball diferenciades: Suport a la creació, Formació i Territori. Per altra banda
s’han creat comissions específiques per a projectes o esdeveniments puntuals.
Es tracta així d’una gestió i forma de presa de decisions molt més participada,
oberta i consensuada.
Els socis de la caldera han donat suport a més de forma voluntària a diferents
projectes proposats des del Districte i altres esdeveniments de la ciutat en els
que s’ha participat. També ha estat important l’intens treball de donar a conèixer
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el projecte a diferents entitats socials i culturals i altres centres per tal de generar
complicitats i iniciatives de treball en xarxa, algunes ja iniciades i altres a
desenvolupar a partir del 2016.
Garantir la transparència en la presa de decisions i la igualtat de condicions
per a tots els residents en les condicions d’ús dels espais i dels serveis
Per tal de garantir transparència i objectivitat, hem creat comissions formades per
professionals externs i de la caldera per tal de seleccionar les propostes
presentades a les convocatòries públiques d’espais de residència.
Els socis de la caldera no poden presentar-se a les convocatòries públiques, per
tal de afavorir la màxima obertura, sinó que paguen lloguer pels espais, si bé a un
preu reduït, ja que paguen també quotes anuals, podent ocupant com a màxim el
50% de l’espai.
Els artistes seleccionats compten amb espai de temporal gratuït per a realitzar
les seves creacions a canvi d’oferir serveis com ara obertura del seus processos
de treball a la ciutadania, entrenaments per a professionals, tallers o activitats
per al barri, exhibició, o altres participació en altres projectes pactats
conjuntament.
Garantir la sostenibilitat del projecte
La sostenibilitat d’un projecte públic tan complex i amb recursos tan limitats com
els actuals de la caldera requereix d’un complicat equilibri de cura per la
sostenibilitat, tant a nivell pressupostari com d’implicació de l’equip.
Pel que fa a recursos econòmics l’alt nivell de demanda d’espais dificulta la
possibilitat de generar més ingressos a partir de lloguers, però entenem que és
important que un espai públic com la caldera prioritzi el servei al sector i a la
ciutat. El lloguer de l’oficina compartida i les quotes de socis aporten uns
ingressos fixes que ajuden a assumir les despeses de funcionament.
Quant a la resposta a la intensa activitat generada i a l’atenció als usuaris
requerida, l’equip actual resulta excessivament reduït, detectant la necessitat
d’incorporar com a mínim una persona de comunicació i un suport puntual a
administració, adquisició de programes de gestió, entre d’altres, que caldrà tenir
en compte al 2016. El projecte actual ha estat possible gràcies a la implicació de
l’equip i dels socis de la caldera, però sens dubte no respon a la dimensió
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pressupostària actual, la qual impossibilita desplegar el programa d’exhibició
pública i de suport a la producció tal com entenem seria desitjable per al sector i
la ciutat.

2.2/ Objectius prioritaris dels continguts 2015
Els continguts d’enguany s’han articulat al voltant de:
Integrar el projecte al barri
Començant pels veïns més propers, l’escola Les Corts, a la qual se li va
donar les gràcies per la paciència que havia tingut en relació a les obres
d’adequació de l’espai amb una intervenció al pati de l’escola el dia
internacional de la dansa. Realitzant diverses jornades de portes obertes
per mostrar la reforma i donar conèixer les activitats del centre.
Programant un cicle de cinema dansa per vincular l’antiga activitat de
l’espai amb la nova activitat i apropar així el públic del barri que estava
acostumat a venir als cinemes Renoir.
Donar a conèixer el nou projecte als professionals
A través de les diferents línies com les convocatòria de residències, la
programació regular de formació, l’stage d’estiu o el cicle de programació
Mirades s’ha connectat amb un major nombre de professionals que han
reconnectat amb el projecte de la caldera després del tancament de la seu
de torrent d’en vidalet.
Cercar la complementarietat amb altres espais de creació de la ciutat
Per aconseguir aquest objectiu s’han realitzat una sèrie de trobades amb
diferents espais: La Visiva, Area, tragant dansa, Espacio práctico, La
poderosa, Graner, Mercat de les flors, Sat!
També s’ha participat en les trobades d’espai de reflexió sobre el Graner.
Articular el model de gestió al nou espai i poder començar a oferir
serveis de producció, gestió i distribució als artistes locals
Des del mes d’octubre s’ofereix un servei d’assessorament per artistes i
residents de la caldera en col·laboració amb La Bonita i el climamola
Participar i contribuir a l’accessibilitat de les persones i col·lectius amb
diversitat funcional a les arts escèniques i les arts del moviment, uns dels
objectius del Districte de Les Corts que ens sembla molt important
Des del maig s’ofereix un taller setmanal impartit per Jordi Cortés/
Kiakahart adreçat a persones amb diversitat funcional. S’ha acollit la
jornada d’inclusió 20+20+20 organitzada pel Districte de Les Corts
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3/
Programa activitats 2015

3.1/
Línia recerca i creació: residències
3.1.1/ Convocatòria pública

2

Convocatòria publicada el 21 d’abril del 2015 per a seleccionar projectes en
residències per al període de juny a setembre 2015.
1
A aquesta convocatòria es van presentar 85 propostes de les quals es va fer una
preselecció de 22 projectes amb els quals es va mantenir una entrevista presencial o
per skype per conèixer més profundament la proposta.
La comissió de selecció formada per Óscar Dasi (professional de la dansa), Àngels
Margarit (coreògrafa), Àlvaro de la Peña (coreògraf) i Carles Mallol (artista) van escollir
finalment vuit projectes.

5

11
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Residents:
Daniel Fernàndez
Període de residència: del 29 de juny al 30 de juliol
Obra creada: An Angel at my table
Artistes participants: Irene García, Rina Murakami, Daniel Fernández, Gerard
Valverde, Marc Salicrú i Núria Milà
Al 2016 aquesta peça tindrà una residència tècnica a l’Estruch de Sabadell a on es
presentarà.

Romain Chat i Quim Vilagran
Període de residència: del 29 de juny al 5 d’agost i del 2 de setembre al 2 d’octubre
Obra creada: El otro
Artistes participants: Romain Chat i Quim Vilagran
El otro s’ha estrenat al Festival TNT de Terrassa (estrena) i a la Mostra In Situ de
Barcelona.
Al 2016 està previst que actuïn a la Casa Elizalde

Xavi Moreno i Federica Porello
Període de residència: del 3 al 14 d’agost i del 21 al 28 de novembre
Obra creada: Lacuna
Artistes participants: Federica Porello, Xavier Moreno i Marine Broise
Amb aquest projecte també han estat residents a Probedones d'abaigt (Pirineus) i a La
Visiva.
Al 2016 continuaran treballant la peça que preveuen finalitzar al 2017.

12

La caldera 2015

Cia.Lataimada (Olga Alvarez/Jordi Cabestany)
Període de residència: de l’1 de setembre al 6 d’octubre del 2015
Aula oberta: dissabte 3 d’octubre a les 20h
Obra creada: El vuitè dia
Artistes participants: Olga Álvarez, Jordi Casbestany, Maribel Martínez, Altini, Baylach,
Descals/Martínez, Estrem, Mas, Fernàndez, Fontanet, Gálvez, Lawani, Martín, Mejía,
Sun
Al 2016 està previst que la peça es presenti a l’Antic Teatre

Laura Ramírez TWINS EXPERIMENT
Període de residència: del 18 de setembre a l’1 d’octubre
Obra creada: Twins Experiment
Artistes participants: Laura Ramírez i Ainhoa Hernández
Aquesta peça ha comptat amb el suport de Vértico i Espai en blanc.
Al 2016 aquesta peça es podrà veure a l’Antic Teatre

Laura Aris
Període de residència: del 19 al 31 d’octubre del 2015
Obra creada: Let sleeping dogs lie
Artistes participants: Laura Arís i Roger Marín
Aquesta peça ha estat en residència durant novembre i desembre a Malmö (Suècia)
amb el suport de Danscentrum Syd, Dansstationen, Skånes Dansteater y Memory Wax

Núria Guiu
Període de residència: del 19 al 30 d’octubre i del 24 de novembre al 16 de desembre.
Obra creada: Spam
Artistes participants: Núria Guiu i Ariadna Monfort
Aquesta peça es va presentar al premi Institut del Teatre.
Al 2016 Núria Guiu continuarà treballant en la peça.
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Marta Gálvez
Període de residència: del 1 al 29 de novembre
Aula oberta: dijous 26 de novembre
Obra creada: sense títol
Artistes participants: Aïda Guirro, Elena Lalucat, Laila Tafur, Marta Gálvez i Ana Isabel
Guerrero
Peça mostrada a l’espai Sa Nau de Gràcia.
Al 2016 continuaran treballant la peça en residència a la caldera.

3.1.2/ Residències en xarxa
Residències de col·laboració amb altres espais de creació i/o projectes nacionals i
internacionals

Certamen Coreográfico de Madrid:
Reinaldo Ribero
(pendent del 2014) residència passada al 2016 per motius de calendari dels artistes

Julia Robert i Rudi Cole
(2015) residència passada al 2016 per motius de calendari dels artistes

Mostra i concurs de tràilers escènics “Caravana de tràilers”
organitzat per G.R.U.A (Grup de Recerca d’Universos Artístics)
Clàudia Pagès
Període de residència: del 15 al 30 de setembre
Obra creada: Emathy grow/stack/raise/hold/encapsulate
Artistes participants: Clàudia Pagès
Obra presentada a la Fira d’art Swab de Barcelona

Laia Santanach i Roser Tutusaus
Residència passada al 2016 per motius de calendari dels artistes
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Residència PostBIDE (Barcelona International Dance Exchange)
Període de residència: del 3 al 10 de juliol 2015
Aula oberta: 10 de juliol del 2015
Artistes participants: Simone Cita Kieltyka, Netta Weiser, Carolina Charol Stefano i
Benedikte Esperi

Residència de Thomas Hauert & Group LaBolsa
Període de residència: del 4 al 8 de maig i del 8 al 26 de juny
Obra creada: Mesura del desordre
Artistes participants: Thomas Hauert i Grup Labolsa (Cecilia Colacrai, Natalia Jiménez
Gallardo, Iris Heitzinger, Xavi Moreno, Federica Portello, Mireia de Querol i Anna
Rubirola)
Obra estrenada al Festival Grec de Barcelona 2015 i estrena europea a la Biennale de
Charleroi Danses.
Al 2016 es podrà veure a Les Brigittines (Bèlgica)

3.1.3/ Residències de col·laboració
Residències de col·laboració amb artistes que no han passat per convocatòria pública i
amb els que es genera un acord d’intercanvi que reverteix en el projecte de la caldera

La Intrusa
Període de residència: del 18 al 22 de maig, del 15 al 24 de juny, del 6 al 9 de juliol, del
21 al 25 de juliol, del 10 al 14 d’agost, del 8 al 12 de setembre, del 12 al 16 d’octubre i
del 9 al 13 de novembre
Obra creada: Mud Gallery / Animales de hermosa piel
Artistes participants Virginia García i Damián Muñoz
Estrenat a Gazteszena a Donostia el 19 de desembre del 2015
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Cia. Maria Antònia Oliver
Període de residència: del 6 al 16 de juliol, del 26 de setembre al 2 d’octubre,
Obra creada: Encaixar
Artistes participants: Pepón Prades, Pedro Mas, Maria Antònia Oliver i Jaume Manresa
Estrena al Teatre Principal de Palma, el dies 28 i 29 de novembre, 5 i 6 de desembre
del 2015
Al 2016 la peça es podrà veure al Festival Palma amb la Dansa a Mallorca

Thorus Arts/ Ferran Carvajal
Període de residència: Not a moment too soon
Obra creada: del 22 d’agost al 8 de setembre
Artistes participants: Trevor Carlson, Ferran Carvajal, Albert Tola, Miquel Àngel Raió
Aquesta creació també ha estat en residència a El Graner
L’espectacle es presentarà al Mercat de les Flors a l’octubre 2016

3.1.4/ Residències dels socis de la caldera
Els socis de la caldera tenen dret a fer ús d’un 50% de l’espai sense passar per
convocatòria pública.

Móns Dansa
Període de residència: del 13 d’octubre al 18 de desembre
Obra creada: Wabi-sabi
Artistes participants: Claudia Moreso, Sarah Anglada i Sara Pons
Aquest espectacle s’estrena el 31 de gener del 2016

Roser López Espinosa
Període de residència: de l’1 al 14 de juny, de l’1 al 8 d’agost, del 5 al 16 d’octubre, del
3 al 27 de novembre
Obra creada: Novembre
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Artistes participants: Sol Vázquez Nicoloff, Diego Sinniger de Salas, Roser López
Espinosa, Inès Massoni, Ilia Mayer

Kiakahart director artístic Jordi Cortés
Període de residència: del 11 al 29 de maig
Obra creada: Fuck-in-progress
Artistes participants: Mercedes Recacha, Annabel Castan, Míriam Aguilera, Joan
Casaoliva, Jaume Girbau, Rita Noutel, Raül Perales, Jordi Cortés, Glòria José

Guy Nader i Maria Campos
Període de residència: de l’1 de setembre al 19 d’octubre
Obra creada: Time Takes The Time Time Takes
Artistes participants: Maria Campos, Thais Hvid, Guy Nader, Roser Tutusaus, Magí
Serra i Miguel Marin
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Algunes valoracions dels residents:

“

Ha sido una experiencia de lo más positivo. La gente ahí nos ha
acogido de la mejor manera y el espacio es fantástico para trabajar en
buenas condiciones. Buen ambiente, muchos encuentros de otros
creadores, un equipamiento impecable, en fin, creemos que pudimos
disfrutar en La Caldera de las mejores condiciones posibles para llevar
a cabo nuestro proyecto "el otro". Romain Chat i Quim Vilagran
Durant el temps que hem pogut disposar de l'espai a la caldera, hem
trobat les condicions ideals per al treball: les dimensions de l'espai, el
fet de poguer guardar material, el servei i la predisposició de l'equip, la
capacitat de concentració que donen les sales i l'equipament tècnic. Tot
això ens ha permès avançar notablement en la creació. Xavier Moreno i
Federica Porello

La Caldera ens ha recolzat en aquesta nova producció acollint-nos en
el seu espai i facilitant-nos les eines de que disposen a nivell tècnic i
administratiu. Aquesta residència ens ha ajuda a fer possible la
tasca en la direcció i en la dramatúrgia conduïda per Pepón Prades que
viu i treballa a Barcelona. Gràcies a n’aquests diferents temps de
residència: juliol, setembre,novembre hem pogut realitzar una
coproducció entre cia Mariantònia Oliver i Teatre Principal de Palma.
Mariàntonia Oliver

Valoro molt positivament la meva residència a La Caldera. He respirat
un ambient molt bo, molt distès i les relacions, ha sigut molt bona des
de el meu punt de vista. M'he sentit relaxada per poder crear amb
tranquil·litat i he sentit que comptava amb el suport de La Caldera a
l'hora de crear, mostrar, compartir. Núria Guiu

”
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3.2/
Línia de producció
3.2.1/ Residència de coproducció

2

Recolzament i acompanyament a la producció d'un espectacle o producte artístic en
totes les seves fases (creació, gestió i producció, comunicació i distribució).
La convocatòria per aquesta residència estava prevista per al novembre del 2015, per
1
dur-se a terme al 2016. Finalment es publicarà al maig del 2016 per iniciar la residència
a partir del quart trimestre del 2016 i finalitzar-la al 2017.
El motiu d’aquest endarreriment és degut a que la sala d’exhibició no s’ha pogut dotar
tècnicament seguint el calendari previst inicialment. Per a la residència de coproducció
és imprescindible poder oferir una residència tècnica on es puguin provar els aspectes
tècnics.

3.2.2/ Projecte idea
Convocatòria per a PROJECTE-ACCIÓ-IDEA: acollim i acompanyem una iniciativa o
projecte anual que contempli noves maneres de fer i d'apropar la creació al públic, nous
formats i/o projectes culturals singulars.
Què ofereix la caldera?
-Espai de treball

5
-Acompanyament artístic i de gestió

6

-Visibilitat
La convocatòria prevista pel novembre 2015 per portar a terme el projecte al 2016 es
trasllada al maig del 2016.

7
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3.2.3/ Suport de gestió
Oferta de serveis diferenciats per àrees de treball especialitzades, gestió i producció,
administració, recerca de recursos, distribució i comunicació, que s’ofereixen tant als
artistes residents del centre com a clients externs interessats amb quotes de serveis
accessibles econòmicament.
Amb el propòsit de que La Caldera segueixi sent una organització sostenible i viable
econòmicament i que pugui donar solució a les necessitats canviants dels professionals
actuals del sector que ho necessitin, anirem ampliant aquest catàleg de serveis en els
propers anys.
Es proposen dues trobades semestrals:
Sessió compartir projectes:
El primer dimarts de cada mes es realitzen uns dinars de carmanyola on es convoquen
a tots els socis i residents de la caldera per posar en comú els projectes que estan
realitzant i compartir les seves experiències.
Mapping circuits, festivals, residències internacionals:
Es proposa compartir entre tots els residents de la caldera una sessió per posar en
comú els seus circuits d’exhibició, festivals, residències a l’estranger, ajuts a la creació,
etc. Aquesta sessió no s’ha pogut realitzar al 2015 i es preveu fer-la al 2016.
Des del servei de suport de gestió s’oferirà un servei personalitzat de seguiment de
projectes voluntari mensual, establint un dia en concret.
A La Caldera es pot trobar assessorament a nivell de gestió, producció, fiscal i laboral,
gràcies a les relacions de col·laboració establertes amb entitats especialitzades.
Aquest assessorament s’ofereix en col·laboració amb elclimamola i LaBonita.
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elclimamola
Elclimamola, productora d’arts escèniques, ofereix als creadors i entitats culturals
serveis d’assessorament, acompanyament i producció. També impulsem projectes
propis de visibilitat i ponts per a la creació (festival, tallers, projectes europeus,
plataformes…)
LaBonita
La Cooperativa LaBonita SCCL és una societat civil que aspira a satisfer necessitats
comunes de manera eficaç, rendible i productiva.
Ofereix els serveis de gestió de contractació, assessorament laboral, administratiu i
jurídic; assegurança de responsabilitat civil amb opcions a assegurança d'accidents. El
seu objectiu és crear un pont de connexió entre els socis, enfortir-se com comunitat i
crear vincles d'intercanvi, donar suport a projectes o iniciatives col·lectives, defensar els
interessos professionals dels associats i constituir un canal de difusió i comunicació més
complet.
La Caldera organitzarà una xerrada presentació d’aquesta cooperativa per a donar-la a
conèixer entre els seus associats i també al sector per tal de veure si podem establir
alguna col·laboració.

3.2.4/ Dones drac
Participació en el cicle “Als Jardins amb Maria-Mercè Marçal” organitzat per Fundació
Maria-Mercè Marçal i Ajuntament de Barcelona. Aquesta activitat formava part del
programa Les Corts, escenari literari (coordinat per Albert Lladó) com a preàmbul a la
celebració de la Diada de Sant Jordi. Enguany, en el marc d'aquest programa, el
districte homenatjava a l'escriptora Maria-Mercè Marçal amb tres actes el dissabte 18
d'abril i una exposició monogràfica. La Caldera ha participat en aquesta activitat
realitzant la creació i coordinació de la part de moviment d’aquesta activitat on les
ballarines Laura Vilar, Mireia de Querol i Inés Boza, les poetes Mireia Calafell, Blanca
Llum Vidal, Sònia Moll i Maria-Mercè Marçal i la pianista Clara Peya van posar en
moviment la poesia de d’aquestes quatre autores catalanes imprescindibles.
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‘Dones Drac’ va tenir lloc el dissabte 18 d’abril a les 18h als Jardins Maria-Mercè
Marçal.
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3.2.5/ Vull caminar tranquil·la. Carrers sense assetjament
Acció per sensibilitzar i denunciar l’assetjament sexual vers les dones als espais públics
organitzat pel Districte de Les Corts amb la col·laboració de la Taula de Dones de les
Corts, La Caldera, Casal de Joves de les Corts, Espai Adolescent Can Bacardi, PIAD
de Les Corts i Rebobinart. Lloc: Pl. Mossèn Josep Pedragosa/Carrer Conxita Super via.
Durant l’acte, una trentena de voluntàries van fer una rotllana al voltant de la
performance de la ballarina Cecilia Colacrai, i l’actriu Alma Alonso i l’actor Andreu
Bresca van escenificar discussions i conflictes relacionats amb aquest tipus de
violència.
La Caldera es va encarregar de fer la posada en escena i la coordinació de tot l’acte
amb tots els agents implicats.
L’activitat va tenir lloc el 25 de novembre, dia internacional per a l’eliminació de la
violència vers les dones.
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3.3/
Línia d’activitats de formació adreçada a
professionals
3.3.1/ Classes tècniques per a professionals en
col·laboració amb l’ APdC
Classes diàries de manteniment i reciclatge per als professionals de la ciutat.
Dimarts i dijous de setembre a desembre 2015, de 9.30 a 11h
Octubre Guy Nader
Novembre i desembre Roser López Espinosa
Aquestes classes tenen una mitjana d’assistència de 13 persones.

3.3.2/ Entrenaments oberts
Els artistes residents al centre tenen la possibilitat d’obrir els seus entrenaments
Dilluns i dimecres de setembre a desembre 2015
Setembre Guy Nader
Octubre Iris Heitzinger i Laura Arís
Novembre Romain Chat i Quim Vilagran
Desembre Núria Guiu

3.3.3/ Cursos i laboratoris intensius en col·laboració amb
d’Àngels Margarit/Cia. MUDANCES
Cursos intensius temàtics on es proporcionen eines als professional tant a nivell teòric
com pràctic.
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Des de fa uns anys que la caldera col·labora amb Àngels Margarit/ Cia. Mudances
acollint a la seva seu els cursos de m.a.p. – mudances aula pedagògica. Aquest és un
programa pedagògic dirigit als joves professionals o estudiants avançats que estiguin
interessats en el treball d’Àngels Margarit/Cia. Mudances. Es programen de manera
continuada cursos monogràfics de diferents tècniques i tallers de repertori i composició,
impartits per ballarins, professors convidats o col·laboradors d’À. M./Cia. Mudances.
Enguany hem acollit del 28 al 31 de desembre el curs del Jeremy Nelson (NY).
Les classes de Jeremy Nelson estan marcades pels més de 25 anys d’estudi continu
del treball de Barbara Mahler i Susan Klein, i en els darrers anys també pels estudis en
Alexander Technique®, Bodymind Centering® i Feldenkreis Method.

3.3.4/ Stage d’estiu de lacaldera
Espai de trobada a nivell internacional al voltant de les diferents pràctiques de la dansa i
les arts escèniques. Aquesta trobada té lloc durant dues setmanes de forma intensiva a
la caldera i està adreçada als professionals de la dansa i als estudiants professionals de
dansa. Els participants poden confeccionar el seu propi itinerari a partir d’una oferta
molt variada de cursos, tallers i laboratoris, segons els seus interessos, i tenen la
possibilitat de prendre diversos cursos d’alt perfil amb professors convidats d’arreu del
món.
La proposta s’ha articulat a través de dos eixos i àmbits d’interès en relació a les
diferents pràctiques de la dansa i la creació escènica actual:
Espai de formació: amb una proposta diversa de classes de “tècnica” amb diferents
estils de nova creació contemporània i pràctiques somàtiques diverses, i eines per a la
improvisació i la composició coreogràfica.
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Els cursos proposats enguany són:
Tècnica Flying low amb David Zambrano
Tècnica Surprised body amb Francesco Scavetta
Tècnica amb Lorena Nogal de La Veronal
Improvisació i composició amb Abhilash Ningappa
Tècnica de contemporani amb arts marcials Payatt Intransit amb Rakesh Sukesh
Tècnica amb Àngels Margarit
Espai de laboratori i recerca: espais de treball oberts on experimentar diferents
metodologies de creació proposades per un creador convidat o, en alguns casos,
liderats per alguns dels mateixos participants dels tallers, acompanyats en molts casos
de mostres i/o xerrades informals a les aules.
Els laboratoris proposat per enguany són:
Laboratori de creació amb David Zambrano
Laboratori de creació amb Francesco Scavetta
Laboratori de composició amb Thomas Hauert
Laboratori de repertori amb Lorena Nogal de La Veronal
Les valoracions dels cursos per parts dels alumnes són molt positives, tant pel que fa
als professors com pel que fa a les instal·lacions i a l’organització dels cursos i
activitats. En alguns casos preferirien que els cursos proposats haguessin tingut més
durada per profunditzar més en el treball proposat.
A banda dels cursos s’han realitzat activitats paral·leles:
Presentació de peces curtes dels professors convidats, dissabte 22 d’agost del 2015
Presentació dels processos treballats en els laboratoris de creació, dissabte 29 d’agost
del 2015
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3.3.5/ Dansa per a persones amb diversitat funcional
Cada dilluns s’ofereix un taller de dansa adreçat al col·lectiu de persones amb diversitat
funcional organitzat per l’Associació Kiakahart, de la qual forma part el soci de la
caldera Jordi Cortés, en col·laboració amb la caldera.
Aquest taller va començar al mes de maig del 2015 i continua realitzant-se durant el
2016.
En aquests tallers hi ha una mitjana d’assistents de 16 persones.
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3.4/
Línia de difusió i exhibició
3.4.1/ Roda de premsa i presentació del nou centre
El dimecres 29 d’abril, coincidint amb les celebracions del dia internacional de la dansa,
es va realitzar una roda de premsa conjunta amb la APdC en la que la caldera presentà
el nou centre i la APdC els actes de celebració del dia internacional de la dansa.
De 9 a 11h portes obertes per visitar el centre
A les 11h convocatòria de premsa
De 11 a 11.15h Acció al pati del CEIP Les Corts amb la Cobla de Sant Jordi, colles
sardanistes amb presentació de “punt lliures” i ballarins de contemporani.
A les 11.30h Roda de premsa conjunta amb APdC
A les 13.30h Acció soroll al Palau Marc convocada per l’APdC per a commemorar el dia
internacional de la dansa
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3.4.2/ Cicle cinema i dansa: dansa inspirada en cinema
Dissabte, 20 de juny a les 18.30h
‘Singin' in the Rain’ (Cantando bajo la lluvia) i ‘Danza real ya!’
Una proposta que parteix d’un imaginari cinematogràfic.
18.30h Projecció de Singin' in the Rain (Cantando bajo la lluvia) 1952. Stanley Donen,
Gene Kelly
20.30h Danza real ya! Pere Faura

Mitjançant la utilització de quatre coreografies icòniques de la història de la dansa i de la
història personal del creador, l'espectacle proposa reencarnar-les com a exercici d'autocrítica humorística del món de la dansa i els seus referents, presentant-les un cop dins
del teatre i una altra vegada fora al carrer, amb el públic seguint el ballarí amb
auriculars per diferents espais públics.
Un díptic coreogràfic que pretén desplegar reflexions sobre performativitat, propietat,
abstracció i representació en la dansa, i dessacralitzar la història de la dansa presentant
primer molt a prop del públic i després, molt a prop del carrer i de la vida real.
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Dissabte, 27 de juny a les 18.30h
‘Saturday Night Fever’ (Fiebre del sábado noche) i ‘Danza real ya!’ Pere Faura
18.30h Projecció de ‘Saturday Night Fever’ (Fiebre del sábado noche) 1977. John
Badham
20.30h ‘Danza real ya!’ Pere Faura

3.4.3/ Cicle de programació Mirades
Cicle de programació amb diferents mirades sobre el moviment, la dansa i la creació
escènica. Aquest cicle es va dur a terme del 10 al 20 de desembre
i està configurat essencialment per donar visibilitat als artistes residents de la caldera i,
en alguns casos, també per acollir altres treballs amb necessitat de visibilitat. Aquesta
programació no pot ser concebuda com a tal fins a no gaudir d'un pressupost propi que
permeti pagar els artistes els seus caixets i per tant està concebuda més com un servei
que com una proposta de cartellera teatral.
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Les propostes presentades varen ser:
Dijous 10 de desembre a les 20.30h
‘Resonant’ de Irina Sbaglia i Sebastián García Ferro
Resonant és un projecte de Irina Sbaglia i Sebastián García Ferro en col·laboració amb
un equip d’artistes amb el que treballen des de fa diversos anys i que consta d’un
dispositiu escènic de dansa contemporània basat en la composició en temps real i la
improvisació.
Artistes participants: Sebastián García Ferro, Irina Sbaglia, Trinidad García Espinosa,
Linn Johansson, Guillem Burnat, Gabriela Barberio i Marco Moreira

‘KA-YI-HA’ de Los Moñekos
KA-YI-HA és un espectacle de dansa i música en directe, que dóna voltes al voltant del
tema dels duels, els duos, l'amor i l'odi. En clau còmica passa per l'amor i la procreació
d'unes aus del tròpic meridional sud, per l'enfrontament de dos rivals en un ring, per la
passió desenfrenada i atordidora de dues persones que no saben si s’estimen o es
detesten, al desconcert de l'arribada d'una tercera persona. Aquesta tercera en
discòrdia és un músic en directe, boig, cal dir-ho, que fa de mestre de cerimònies, de
narrador, de provocador del judici final i de botxí.
Artistes participants: Sarah Anglada, Miquel Fiol i Mauro Paganini
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Divendres, 11 de desembre a les 20.30h
‘El otro’ de Romain Chat i Quim Vilagran
El otro reflexiona sobre la identitat de dos homes que viatgen junts, en un recorregut
simètric i aleatori de possibilitats. Instints, creences i atzar defineixen la forma de com
veuen la realitat en una transcripció del seu entorn, una dualitat sobre la condició
humana. Un llenguatge de moviment i text, visual i sonor, amb l’ús de projeccions en
directe.
Artistes participants: Romain Chat i Quim Vilagran

Dissabte, 12 de desembre a les 20.30h
‘Best of you’ de La intrusa
L'habitació cremava lentament al seu voltant, totes les seves petites comoditats s'havien
cremat, s'havien amarat i havien tornat a entrar en combustió. Haguessin aprofitat
qualsevol oportunitat de tornar a la normalitat.
Una peça de dansa, on els dos intèrprets viatgen per una partitura de tensions
acumulades, mentre busquen amb bones intencions, l'alleujament.
Artistes participants: Virginia García i Damián Muñoz
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Dijous 17 i divendres 18 de desembre a les 20.30h
‘Aire, amor i res’ de Colomina Colomé
Fa 30 anys que Fellini va estrenar ‘Ginger i Fred’ al cinema Alexandra. Colomina
Colomé van quedar per anar a veure-la. A la sortida Colomé li va dir a Colomina:
"Nosaltres farem el mateix. Quan passin 30 anys ens reunirem per tornar a ballar junts
". I així ha succeït. ‘Aire, amor i res’ el nou espectacle de Colomina Colomé és més que
mai una declaració d'amor.
Artistes participants: Ramón Colomina i Montse Colomé

Diumenge 20 de desembre a les 12h
‘Bag Lady’ (la dama de les bosses) de Malgosia Szkandera
En aquesta proposta les bosses de plàstic gaudeixen d’un procés constant de
transformació. ‘Bag Lady’ (la dama de les bosses) infla i dóna vida a aquests objectes
quotidians. En diàleg amb el seu cos, la intèrpret transforma les bosses en els
personatges més insospitats. La protagonista no para de parir criatures, mentre explica
sense paraules històries de les seva vida amb el sol suport de la música. Tota una lliçó
formativa: treu profit d’un material pobre com aquest (una simple deixalla) i el
transforma en poesia, en canemàs de contes, en matèria dels somnis, en joc plàstic i
seducció narrativa. Durant tot l’espectacle, s’hi respira alegria, tristesa i capacitat de
joc. The Bag Lady Theatre juga amb els límits entre el teatre d’objectes i les
marionetes.
Artista participant: Malgosia Szkandera
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3.4.4/ Programació familiar
El nostre objectiu era programar una proposta familiar al mes entre els mesos
d’octubre, novembre i desembre i acompanyar-la d’un taller adreçat a tota la família.
Les propostes han estat:
Dissabte 10 d’octubre a les 18h en el marc de la festa Major de Les Corts
Espectacle familiar ‘Big Bounce’ de Big Bouncers
‘Big Bounce’ és una peça escènica centrada en el moviment i la paraula que gira entorn
del concepte d’origen i que juga a desplegar possibles futurs, derivats d’un mateix
origen.
‘Big Bounce’ proposa un viatge que qüestiona la temporalitat del fet escènic a partir de
cossos que es transformen, es substitueixen i es complementen contínuament.
‘Big Bounce’ pren el nom de la teoria homònima que suggereix que podríem estar vivint
en el primer de tots els universos però és igualment provable que estiguem vivint a
l’univers dos mil milions (o en qualsevol d’una seqüència infinita d’universos).
Artistes participants: Anna Rubirola, Cecília Colacrai i Mireia de Querol

Dissabte, 21 de novembre a les 18h
‘Alles’ de Ángela Peris i Koldo Arostegui
‘Alles’ és fer tot al mateix temps. Usant la veu i el cos, l'Angela i Koldo es transformen
en aigua, terratrèmols o helicòpters. Canten cançons, munten ritmes de hip hop, desfan
el sòl per convertir-lo en una arpa ... i com un eco, les cançons de Carmen Miranda.
L'univers és enorme i Angela i Koldo ho celebren d'una manera rítmica i dinàmica.
ALLES és un espectacle pensat per a un públic infantil a partir dels 4 anys.
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Abans de l'espectacle es va realitzar el taller familiar amb Claudia Moreso.
Artistes residents: Ángela Peris i Koldo Arostegui

Diumenge 20 de desembre a les 12h
‘Bag Lady’ (la dama de les bosses) de Malgosia Szkandera
Aquest espectacle es va emmarcar dins del cicle mirades ja que crèiem important
incloure una proposta adreçada a tots els públic dins d’aquest cicle.
Artista participant: Malgosia Szkandera

3.4.5/ Presentacions de tallers en col·laboració amb el
CSD/Institut del Teatre
Presentació dels tallers escènics dels alumnes de tercer curs del Conservatori Superior
de Dansa/ Institut del Teatre, peces sobre la Bauhaus. Aquestes presentacions estaven
previstes entre octubre i novembre però finalment s’han posposat pel 2016.

3.4.6/ Aules obertes dels artistes residents
Presentacions dels processos de creació dels artistes residents al centre amb una
xerrada posterior.
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Dissabte 23 de maig a les 18.30h
Aula oberta del projecte ‘Fuck-in-progress’ de Kiakahart/Jordi Cortés dins de l’activitat
de portes obertes del centre
Diumenge 7 de juny a les 12h
Aula oberta del projecte ‘Wabi-Sabi’ de Mons Dansa

Divendres 19 de juny a les 19.30h
Aula oberta del projecte ‘Mesura del Desordre’ de Thomas Hauert & Group La Bolsa
Divendres 10 de juliol a les 19h
Aula oberta residència postBIDE en col·laboració amb el Barcelona International Dance
Exchange (BIDE) i el marc del Festival Grec de Barcelona
Divendres 18 de setembre a les 20.30h
Aula oberta de ‘El otro’ dels residents Romain Chat i Quim Vilagran
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Divendres 3 d’octubre a les 20h
Aula oberta dels residents Cia. Lataimada (Olga Àlvarez/Jordi Cabestany) i Twins
Experiment (Laura Ramirez i Ainhoa Hernández)
Divendres 16 d’octubre a les 20h
Aula oberta de ‘Times Takes The Time Time Takes’ de Guy Nader i Maria Campos
Dijous 26 de novembre a les 19h
Aula oberta de la resident Marta Gàlvez
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3.4.7/ Presentacions dels professors convidats de l’stage
d’estiu
Dissabte 22 d’agost a les 20h
Aprofitant el marc del stage d’estiu ja va sent habitual fer una petita programació amb
actuacions dels professors convidats.
Enguany van participar:
‘A song for two humans’ de David Zambrano i Ismera Takeo Ishii
Improvisació de Rakesh Sukesh i d’Abhilash Ningappa
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3.4.8/ Presentacions dels laboratoris dels alumnes de
l’stage d’estiu
D’igual manera que les presentacions dels professors també es mostren els resultats
dels laboratoris de creació desenvolupats durant l’stage.
En aquest cas es van mostrar els laboratoris de creació de David Zambrano, el
laboratori de Francesco Scavetta i el de Thomas Hauert.

3.4.9/ Actuació de Jeremy Nelson
Aprofitant la visita de Jeremy Nelson a Barcelona per impartir un curs dins del programa
m.a.p (mudances aula pedagògica) de Àngels Margarit/cia Mudances en col.laboració
amb La Caldera, vam tenir l'oportunitat de veure dos treballs en procés de creació
realitzats aquest 2015 per Jeremy Nelson i Luis Lara Malvacías amb música i vídeo en
directe de Ivo Bol.
Aquests treballs formen part d'un projecte de creació de 6 duets titulat A B C D E F.
Tots els duets tenen una afinitat en el tema de la creació i el procés: temps, durada,
edat, envelliment , mort, transformació, continuació i fragilitat.

3.4.10/ Col·laboracions amb nunArt
Escenari Obert
Dissabte, 25 d’abril a nunArt Guinardó
Com va sent habitual en relació a les celebracions del dia internacional de la dansa, la
caldera col•labora amb nunArt realitzant alguna mostra del treball d’algun dels residents
de la caldera en el marc d’una proposta artística de nunArt a la seva seu. Una
col·laboració que uneix els dos espais de creació.
Aquesta activitat enguany es va realitzar dins del marc d’Escenari Obert amb la
participació de Colomina Colomé (Montse Colomé i Ramon Colomina).
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Banquet singular
Dissabte, 28 de novembre a la caldera
vbuit • [laura vilar • miquel barcelona] va proposar a la caldera de fer un Banquet
Singular, una experiència escènica de grup que segueix una recepta amb 7 intèrprets
fixes i dos convidats que, per celebrar-lo, és la caldera qui els ha triat així com un
objecte que té a veure amb una "arrel" de l'espai.
En aquest Banquet Singular cuinat per Montse Colomé estan convidats a participar de
l'experiència escènica els artistes residents del centre i el músic Ramon Calduch.
Amb la col·laboració del Centre d’Higiene Mental Les Corts.
El Banquet, una experiència sobre la inclusió de la diferència.
El Banquet vol exposar aquestes situacions quotidianes d'una manera crua i vol trobar
mecanismes que plantegin possibilitats, emocions i mirades que suggereixin un canvi
en la manera d'afrontar la diferència.
El Banquet posa sobre la taula tendències, es nodreix i celebra els patrons i esdevé una
gran vivència de canvi integrador.

3.4.11/ Activitats de Tantàgora
Acollir les activitats que genera aquets espai de creació, producció, difusió i innovació
de les formes de promoure la literatura a través de les arts.
Com a socis de la caldera Tantàgora fa ús de l’espai realitzant les activitats de l’Escola
Tantàgora i algunes de les activitats del Flic Festival.
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3.5/
Línia de suport a projectes
d’internacionalització
3.5.1/ Barcelona Dance International Exchange (BIDE)
La caldera ha acollit la setena edició del BIDE, concretament la trobada principal que es
fa a Barcelona sota el nom de Lab Meeting del 29 d’abril al 3 de maig del 2015. En
aquesta trobada els participants han treballat de manera horitzontal sota el concepte de
laboratoris. Cada dia s’han realitzat de tres a sis laboratoris de sis hores de durada,
conduïts per l’organització, per convidats especials o pels participants d'acord als seus
interessos. Al final de cada dia els participants presentaven les conclusions de cada
laboratori. Aquestes podien ser una petita peça en format work in progress, una
improvisació o solament una xerrada. D'aquesta manera es facilita l’intercanvi i es pot
dialogar sobre les experiències viscudes en els laboratoris i les performances. Al final
del procés es convida al públic per a la presentació d'una peça en format work in
progress que va tenir lloc el divendres 1 de maig a les 21h.

3.5.2/ BCN_MTL
El projecte BCN_MTL no s’ha pogut portar a terme aquest 2015 degut a problemes de
finançament per part de Circuit Est de Montreal relacionats amb la seva subvenció.
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3.6/
Línia de suport de projectes en el territori
3.6.1/ Portes obertes de la caldera
Organitzades amb motiu de la inauguració del centre i de la Festa Major de Les Corts
per donar a conèixer el nou espai i les seves activitats als veïns, amb propostes
participatives i espectacles gratuïts.
Per tal de donar a conèixer el centre i l’activitat que en ell es desenvolupa al barri i a la
ciutat s’han realitzat diverses jornades de portes obertes amb les següents activitats:
Dimecres 29 d’abril
Amb motiu de la inauguració del centre i del dia Internacional de la dansa s’obren les
portes del centre per a que tothom que vulgui s’apropi a conèixer el nou espai.
Dissabte 23 de maig
Jornada de portes obertes especialment adreçada al barri amb activitats familiars i
d’intervencions artístiques per fer conèixer les activitats que es desenvolupen a la
caldera
Taller familiar a càrrec de Tantàgora Jugant amb la literatura.
Espai on la literatura i els llibres es troben.
Taller familiar a càrrec de Claudia Moreso Balles?
Taller d’aproximació a la dansa per a tots els públics.
Intervencions artístiques amb Jordi Cortés/ Associació Kiakahart presentant un fragment
de“Fuck-in-progress” i de Guy Nader i Maria Campos presentant un fragment de
“Zenith”.
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Dissabte 3 d’octubre i dissabte 10 d’octubre en motiu de la Festa Major de Les Corts
s’obren les portes de la caldera i es realitzen diverses activitats
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3.6.2/ Acció a l’escola CEIP Les Corts amb motiu de la
inauguració
Dimecres 29 d’abril en motiu de la roda de premsa d’inauguració del centre i del Dia
Internacional de la dansa es va realitzar una acció conjunta de ballarins, sardanistes i la
Cobla de Sant Jordi de Barcelona al pati de l’escola Les Corts.

3.6.3/ Dansa a les escoles
Es tracta d’un programa coproduït per La Caldera i el Districte de Les Corts de
Barcelona que té com a finalitat principal apropar la dansa als centres educatius.
Objectius de la proposta educativa:
Apropar als alumnes de les diferents etapes educatives al món de la creació a través de
la dansa, mitjançant la programació d’espectacles de qualitat adaptats a la seva edat.
Posar als alumnes en contacte directe amb els creadors i artistes per conèixer millor la
disciplina de la dansa i tots els aspectes que l’han composat, tant artístics com
professionals.
Aconseguir una visió diferent i més profunda enfront del fet artístic i el món de la
creació.
Aquest 2015 hem portat a terme del 23 al 27 de novembre el programa adreçat per cicle
infantil amb la proposta Minimón de Móns dansa. 654 alumnes de 9 centres educatius
de la ciutat i de les rodalies han pogut gaudir de l’espectacle, d’un taller de dansa
creativa i d’una visita per part de les escoles al centre de creació la caldera.
Abans d’assistir a l'espectacle es va enviar a totes les escoles un dossier pedagògic
que inclou:
· Treball previ a la representació
· Treball posterior a la representació
Aquest dossier pedagògic va dirigit als educadors dels centres escolars, i té com a
finalitat donar les eines per realitzar un treball tant previ com posterior al visionat de
l’espectacle, treballant amb els alumnes sobre la temàtica de l’obra.
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El mateix dia de l'espectacle s’entrega d'un CD amb les músiques de l’espectacle per
poder seguir treballant a l’escola.
L’experiència ha estat valorada com a molt positiva per part del professorat i també per
part dels nens i nenes que van estar molt receptius amb la proposta escènica i molt
participatius en el taller.

46

La caldera 2015

3.6.4/ Tallers familiars
Es proposen fer uns tallers familiars per apropar la dansa als més petits amb la
implicació de tota la família, des d’una perspectiva lúdica i educativa.
Creamoviment: moviment i joc en família amb Cristina Martí
dissabte, 24 d’octubre a les 17h
Utilitzant cançons, jocs tradicionals i improvisacions guiades amb diferents materials no
estructurats: peces de fusta, teixits, llanes, capses, cordes, papers..
Taller adreçat a mares i pares amb fills a partir de 3 anys.

Balles? Taller familiar amb Claudia Moreso
dissabte, 21 de novembre a les 17h
Balles? és un taller d’ aproximació a la dansa i al procés de creació coreogràfica, dirigit a
tots els públics: nens, adults, famílies, persones de totes les edats. Amb exercicis de
fàcil comprensió, convidem als participants a endinsar-se dins del món del moviment i
de la creació coreogràfica, a partir de propostes lúdiques, on cadascú expressa a la
seva manera, investiga amb el seu cos (sempre dins de les seves possibilitats) i
experimenta amb la seva capacitat creativa, per exemple convertint-se en aigua,
passejant per un bosc imaginari o jugant amb una petita formiga.
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Taller adreçat a mares i pares amb fills a partir de 6 anys.

3.6.5/ Barris en dansa
Enguany s’ha realitzat la quarta edició del projecte d’Álvaro de la Peña/ Iliacan en
col·laboració amb la caldera.
L’objectiu final del projecte és realitzar un espectacle de dansa contemporània amb
persones no professionals de totes les edats i condicions de dos barris de Barcelona
(Les Corts i La Teixonera) i un de l'Hospitalet del Llobregat (Bellvitge/Gornal).
A cadascun dels barris, s’ha construït una part de l’espectacle a partir d’una sèrie de
trobades setmanals que han tingut lloc a partir del mes de setembre a cadascun dels
centres. Posteriorment els treballs realitzats a cada centre s’han sumat als altres i han
format l’espectacle final, que s’ha estrenat al Sat! Teatre, al Casal Font d’en Fargues,
al Teatre Joventut, a La Caldera i per acabar al Mercat de les Flors.
"¿Hoja de ruta?" és l'espectacle resultant del projecte d’enguany que posa en escena
més de 100 participants de totes les edats i condicions de diversos barris de Barcelona i
l'Hospitalet del Llobregat (Les Corts, La Teixonera i Bellvitge/Gornal). L'espectacle
compta amb la música en directe de 59 alumnes del Centre de Música i les Arts de
L'Hospitalet i amb la participació d’usuaris del centre ocupacional Tallers Bellvitge i de
Les corts.
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Els projecte compta amb la col·laboració del Centre Cívic Teixonera, Casal Font d’en
Fargues, Tallers Bellvitge, el Centre Cultural Bellvitge, Centre de Música i les Arts de
l'Hospitalet, Sat! Sant Andreu Teatre, Teatre Joventut i Mercat de les Flors.
I amb el suport del Districte de Les Corts, el Districte d’Horta-Guinardó, Ajuntament de
Barcelona, Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat i Generalitat de Catalunya

3.6.6/ Projecció del documental “Narinant” (Barris en
Dansa 2014)
“Narinant” és el resultat del projecte de dansa social Barris en Dansa, un espectacle de
dansa contemporània interpretat per persones de totes les edats i condicions, de
diversos barris “còmplices” de Barcelona (Les Corts, La Sagrera, Besòs/La Mina).
I d’aquest procés de treball, des dels assajos fins a la seva estrena, el realitzador
Antonio Cortés n’ha fet un documental que es va poder veure als cinemes Girona el
passat divendres 6 de març i el 9 de maig a la caldera.
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3.6.7/ Festa Major de Les Corts
La Festa Major de Les Corts se celebra del 3 al 12 d’octubre amb un compendi de
diferents activitats per a tots els públics, amb la col·laboració dels veïns i veïnes del
barri i de les diverses entitats i organitzacions que hi treballen.
La Caldera es va sumar a la proposta d’activitats per a la celebració de les festes amb
les següents activitats:
Dissabte 3 d’octubre
11h Fragments de l'espectacle "Fuck in progress", dansa integrada de Jordi Cortés i
Associació Kiakahat
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12h Vermut Ball amb Swinga't i música en directe amb Trio de Swing (Pol Prats saxo,
Bernat Font piano i Queralt Camps contrabaix)

Dissabte 10 d’octubre
12h Assaig obert de Barris en dansa 2015
12.30h Mostra del taller de Dansa urbana amb Aline Corrêa
18h Espectacle familiar Big Bounce de Big Bouncers
Projeccions a les parets de La Caldera a càrrec de Toni Mira
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3.6.8/ Ciutats en dansa
Aquest projecte beu del model de "Barris en dansa" i neix de la voluntat de tornar als
orígens del primer projecte de dansa comunitària que va realitzar Àlvaro de la Peña,
"Pobles en dansa", és a dir sortir de Barcelona per continuar difonent i creant públic de
dansa.
Com "Barris en dansa", es tracta de la realització d’un espectacle de dansa comunitària
creat a partir del treball realitzat en els tallers de dansa que s’han dut a terme d’abril
fins a principis de juliol a L’Estruch i al Mercat de Sant Joan. Casal de la gent gran.
L’espectacle resultant es va poder veure en el marc del festival 30 Nits els dies 17 i 18
de juliol del 2015 i el 25 de juliol a la caldera.
L'espectacle resultant del projecte porta per títol "També respira l'ànima", arrel d’un
poema escrit per una de les participants. Ha comptat amb 50 participants adults i set
nens/es de diverses edats i diverses condicions socials (discapacitats físics i psíquics,
immigrants, aturats).
Aquest projecte ha compta amb l’ajut Art per a la Millora Social de l’Obra Social de “la
Caixa”.
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3.6.9/ Projecte +45. Tallers de moviment i dansa
contemporània per a homes i dones de més de 45 anys
tots els dilluns de 19 a 21h a partir del 19 d'octubre
La cia. Sebastian García Ferro ha proposat un taller per a majors de 45 anys com a part
del seu procés creatiu per al seu nou espectacle.
A part de participar en aquests tallers de dansa que s’han realitzat a diferents espais de
la ciutat (CC Barcelona, Can Felipa i la caldera) i fora de Barcelona (a Mataró – Can
Gasol, a Girona, a Olot al Teatre Principal i a Sant Boi al casal Casablanca), els
participants també podran participar en el muntatge final que s’estrenarà l’1 d’abril al
Mercat de les Flors.
A la caldera han participat 40 persones en els tallers gratuïts.

3.6.10/ Activitats que acull la caldera en col·laboració
Espai d'Inclusió 20+20+20
Els diferents agents dinamitzadors de la inclusió a les Corts es reuniren per a la
potenciació de la relació entre les empreses i les administracions com a eix central
La trobada anual dels membres de l’Espai d’Inclusió 20+20+20 de les Corts tingué lloc
a La Caldera el dijous 19 de novembre a les 18.30 h. Durant l’acte Jordi Cortés i
l’associació Kiakahart presentà dos fragments d’espectacles de dansa inclusiva i portà a
terme accions de dinamització.
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Cinema La caldera
Acollida de la programació Directed By Women consistent en unes jornades de cinema
dedicades a promoure i dinar visibilitat al cinema fet per dones espanyoles i/o residents
a Espanya. Els films van ser presentats per algunes de les seves realitzadores, i també
van fer xerrades i tallers. L’activitat va tenir lloc el dissabte 5 i diumenge 6 de setembre
en la seva edició de Barcelona.

Activitats organitzades per l’APdC a la caldera
Trobades de la Taula Activa de la Dansa
La TAD és una taula de treball formada per diferents professionals, amb la coordinació
de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya que treballa en l’estudi de
les possibilitats d'acompanyament en el procés de la transició laboral dels professionals
de la dansa. Es reuneix mensualment, a La Caldera s’han fet 5 trobades i en aquest
primer any de funcionament s’ha posat un especial èmfasi en el concepte de Transició.
La taula de treball està formada pels següents professionals: Catherine Allard, Francesc
Bravo, Maria Campos, Olga Cobos, Sílvia Cuesta, Júlia Faneca, Carles Mallol, Elisenda
Moya, Jordi Pérez, Anna Romaní, Beatriu Daniel i Cèsar Compte (APdC).
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Trobada de ballarins majors de 55 anys
El dia 30 de juny es va organitzar la primera trobada +55 en dansa, un espai de reflexió
en la qual vam convidar el col•lectiu de més de 55 anys. La trobada, que va tenir lloc a
La Caldera, va servir per compartir experiències i veure quines són les necessitats
d’aquesta franja sectorial. Hi van assistir uns 35 professionals i van començar a dibuixar
un programa d’accions encaminades a cobrir aquestes necessitats que es
desenvoluparan durant el 2016.Assemblees ordinàries de socis de l’APdC
Trobada informal del sector de la dansa
L’APdC va ser organitzar una castanyada a La Caldera el dissabte 11 d’octubre a partir
de les 11h, com a punt de trobada del sector, un moment festiu d’intercanvi. Hi van
assistir més de 40 professionals de la dansa. A més de ser útil per tenir el feedback del
sector sobre el projecte de l’APdC, va ser un element de cohesió important i necessari.
Curs de dramatúrgia per a ballarins i coreògrafs a càrrec de Tanya Beyeler (del Conde
de Torrefiel)
Aquest curs que va tenir lloc el 19 i 20 de desembre, destinat a coreògrafs, ballarins i
creadors escènics en general, va ser la continuació del curs de dramatúrgia impartit al
mes de setembre de 2014, i gener de 2015. L'objectiu d'aquest curs era aconseguir una
autonomia a l'hora d'articular els elements escènics i adquirir el control dels significats
per dirigir la mirada d'aquell que mira allò que s'ofereixen en escena.
Trobada de programadors Fresh-Street de Fira de Tàrrega i La Mercè
Dimecres 9 de setembre la caldera va acollir aquest event artístic que formava part del
seminari Fresh-Street, seminari europeu per al desenvolupament de les Arts de
Carrer organitzat per La xarxa Circostrada en col·laboració amb FiraTàrrega.
L’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona convida tots els delegats a
l’espectacle de la coreògrafa i ballarina Lali Ayguadé que va presentar la peça
‘Incògnit’. També es va presentar “La Mercè 2015” per part de Marta Almirall, directora
artística, les “Fàbriques de Creació” per part de Carles Sala, director de l’Institut de
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Cultura de Barcelona i la caldera per de Jordi Cortés i Roser López Espinosa com a
socis de la caldera.
Trobada de programadors de la Feria de Huesca
La caldera es va convertir en un punt de trobada d’alguns programadors que assistien a
la Feria de Huesca, aprofitant l’avinantesa se’ls va mostrar les instal·lacions i se’ls va
presentar la feina dels artistes residents que hi treballen.
Aquesta trobada va tenir lloc el dilluns 28 de setembre.
Trobada amb programadors de la Finestra d’internacionalització de la dansa
La caldera va acollir una trobada de programadors convidats a la finestra
d’internacionalització de la dansa i va aprofitar l’ocasió per presentar el treball dels
artistes residents. Es va generar un ambient informal al voltant d’un dinar pica pica.
Posteriorment Harri Kuorelathi va fer una xerrada presentant el seu centre de Zodiak a
Helsinki (Finlàndia).
Trobada de joves talents del festival de cinema i dansa Choreoscope
La caldera col·labora amb aquest festival acollint una de les seves activitats del seu
programa per a professionals. En aquesta edició va ser una trobada Marlene Millar,
directora de “Lay me low”, el dia 23 d’octubre.
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4/
Impacte de la programació
Línies

Línia recerca i creació

Projectes

Artistes
implicats

Residències convocatòria
públic

40

Residències en xarxa

13

Residències de
col·laboració

10

Residències socis de la
caldera

23

Número de
participants

Públic assistent

Residència de
coproducció
Projecte idea
Línia de producció

Línia d’Activitats de
Formació adreçada a
professionals

Suport de gestió

16

Dones drac

8

Vull caminar tranquil·la

3

15

Classes tècniques per a
professionals

2

34

Entrenaments oberts

4

37

Cursos i
laboratoris’Àngels
Margarit/Cia. MUDANCES

1

15

Stage d’estiu de lacaldera

7

104

Dansa per a persones
amb diversitat funcional

1

16

45
35
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Línies

Línia de Difusió i
Exhibició

Línia de suport a
projectes
d’internacionalització

Projectes

Artistes
implicats

Número de
participants

Roda de premsa i
presentació del nou centre

12

55

Cicle cinema i dansa: dansa
inspirada en cinema

1

43

Cicle de programació
Mirades

18

236

Programació familiar

6

132

Aules obertes dels artistes
residents

48

230

Presentacions professors
convidats del stage d’estiu

4

138

Presentacions laboratoris
del stage d’estiu

52

124

Actuació de Jeremy Nelson

3

14

Escenari obert

2

65

El banquet singular

15

56

BIDE

70

110

Públic assistent
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Línies

Artistes
implicats

Portes obertes

8

400

Acció a l’escola CEIP Les
Corts

25

120

Dansa a les escoles

2

654

Tallers familiars

2

47

Barris en dansa

2

Documental “Narinant”
(Barris en Dansa 2014)

1

60

Festa Major de Les Corts

11

252

Ciutats en dansa

2

50

Projecte +45

2

40

Línia de suport de
projectes en el territori Espai d'Inclusió 20+20+20

Número de
participants

Públic assistent

Projectes

159

229

462

8

120

Directed By Women

2

40

Trobades de la Taula
Activa de la Dansa

12

Trobada de ballarins
majors de 55 anys

35

Trobada informal del
sector de la dansa

40

Curs de dramatúrgia de
Tanya Beyeler

12

Trobada de programadors
Fresh-Street

4

150

Trobada de programadors
de la Feria de Huesca

5

5

Trobada amb
programadors FiD

15

36

Trobada de joves talents
Choreoscope

1

15

548
Artistes
implicats

676
Número de
participants

3667
Públic assistent
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5/
Accions de comunicació
Enguany hem concentrat els nostres esforços en la comunicació de:
Comunicar amb claredat i transparència el projecte
Modificar la imatge corporativa del centre
Fer-nos comprensibles per a la gent del barri

Sense oblidar totes les activitats públiques i en les que col·laborem i sense deixar de
banda la comunicació interna, sempre important en un projecte d'aquestes dimensions.

Comunicar amb claredat i transparència el nou projecte a tots els agents implicats:
institucions, sector professional i públic

Accions realitzades

-trobades amb associacions professionals del sector (APdC i
Associació de Cies. Professionals de dansa), amb entitats públiques
(Mercat de les Flors, Graner) per informar del projecte
-articles publicats a premsa (El Punt i La Vanguardia)
-comunicat sobre el canvi de seu i l’estat de les obres publicat a la
pàgina web

Modificar la imatge corporativa del centre

Accions realitzades

-modificació del logo
-aplicacions del nou logotip als diferents suports (pàgina web,
papereria, cartells, etc)
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Fer-nos comprensibles per a la gent del barri

Accions realitzades

-jornades de portes obertes per mostrar l’edifici i explicar quines
activitats s’hi fan
-flyer i cartell específic dels projectes distribuïts per tot el barri
-banners en els centres que acollien les activitats
-acció intensiva en xarxes socials
-posicionament destacat a la web
-enviament newsletter específic
-reunions de presentació dels projectes a diferents entitats
-informació dels projectes a través dels mitjans informatius del
Districte

Comunicació externa:

principals accions:
-

Pàgina web amb 34.352 visites anuals i 19.724 usuaris únics.
Hi hagut un increment de 116,40% de visites anuals i un 86,59% d’usuaris
únics respecte el 2014.

-

La pàgina de Facebook www.facebook.com/lacalderabcn, pàg. amb 7.792
fans amb un increment de 1.390 fans respecte el 2014, i 81 posts realitzats
aquest any I la pàgina de Twitter www.twitter.com/calderabcn amb 2.859
seguidors i 270 tweets. Aquestes pàgines estan obertes a tots els usuaris de
la xarxa.

-

lacaldera figura linkejada en les pàgines webs dels seus socis, artistes
residents de l'any en curs, portal de cultura de diferents institucions públiques.
Aquesta connexió a part de generar posicionament en els buscadors de la
xarxa també ens ofereix la possibilitat de donar-nos a conèixer en contextos
inusuals. A part en totes les activitats dels artistes residents que passen pel
centre hi figura el logo de l'entitat.

-

Les diverses presentacions que passen a lacaldera són enregistrades pel
nostre responsable de vídeo. D’alguns d’aquests enregistraments fem clips
que pengem a YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCi2e9Ek5uaXsLEKrVlgUWRg

-

Anualment generem un DVD memòria de l'activitat que inclou una explicació
exhaustiva del projecte en tres idiomes que també queda disponible a la web
(YOUTUBE) amb els noms de tota la gent que ha col·laborat en l'exercici.

-

Flyers digitals. De totes les activitats que fem, generem flyers digitals que
pengem per la web.

-

Mailing de professionals (ballarins i gent vinculada al món de la dansa) i
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mailing de públic general enviat a través de la publicació mensual Caldera
Informa o l'esporàdica Caldera Última Hora.

Inscrits al butlletí mensual tenim:
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Català_ 1.898 destinataris
Castellà_1.018 destinataris
-

Banners que l'APdC ens intercanvia per descomptes pels seus socis.
Especialment anunciant els cursos d’estiu.

-

Les Corts actualitat: newsletter setmanal amb informació de les activitats que
passen a les corts on s’inclouen les activitats de la caldera

-

La direcció artística fomenta les relacions públiques amb visites a diferents
festivals internacionals: Bassano del grappa, Liban (POD), Viena
(ImpulseTanz), Madrid (La casa Encendida, Certamen Coreográfico), MOV’S,
Berlin (Tanzhause),...

-

Portals webs amics: Associació de Professionals de Catalunya
(www.dansacat.org) i lNAEM (www.danza.es)

-

Publicitat penjada a les cartelleres del centre i centres còmplices.

Comunicació interna:
- Infosocis: correu d’informació general i recordatori de diferents aspectes,
classificats per temàtiques diferents (des de gestió a activitats previstes)
- Reunions de socis ordinàries i assemblees.
- La pàgina web inclou una intranet (xarxa interna) que a través de noms
d'usuaris permet als socis actualitzar el contingut de la web.
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6/
Premsa

Btv
Dilluns, 23 de març
http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/03/27/activitats-caldera-comencaran-finals-abril/
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El Periódico
Dimecres, 8 d’abril del 2015
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/caldera-hervidero-4080460
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Btv, Telenotícies
Dimecres, 29 d’abril del 2015
http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/04/29/lespai-darts-esceniques-la-caldera-canviagracia-per-les-corts/
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Btv
Dimecres, 29 d’abril
http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/39154/

TV3
Dijous, 30 d’abril
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/visitem-la-caldera-un-centre-de-creacio-dedansa-i-arts-esceniques-a-barcelona/video/5515854/
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Diari Ara
Dimecres, 29 d’abril del 2015
http://www.ara.cat/barcelona/dansa-celebracio-ciutat_0_1348065406.html
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La Vanguardia. Món Barcelona
Divendres, 1 de maig del 2015
http://www.lavanguardia.com/mon-barcelona/20150429/54430936093/dia-internacionaldansa.html

Teatralnet
Dimarts, 28 d’abril del 2015
http://www.teatral.net/ca/noticies/16620/el-29-dabril-jornada-de-portes-obertes-a-lacaldera-les-corts-#.VqpKsvnhCM8
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El Periódico
Dijous, 30 d’abril del 2015
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/danza-esta-celebracion-4145862

Btv
Divendres, 4 de setembre
http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/09/04/la-caldera-torna-a-la-vida-als-antics-cinemesrenoir-les-corts/
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Btv
Diumenge, 6 de setembre
http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/09/06/directed-by-women-barcelona-cinema-dones/
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nou espai, nous reptes, nous temps
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