
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA PARA JOVENS COREÓGRAFOS

FORMULÁRIO

CANDIDATURAS ATÉ DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020
Em 2020, a Companhia Paulo Ribeiro promove um programa de residências artísticas destinado 
a jovens coreógrafos de nacionalidade portuguesa, com o objectivo de apoiar a criação e 
experimentação na área da dança, assim como de proporcionar uma oportunidade para o 
desenvolvimento de competências e conhecimentos técnicos e artísticos relacionados com a 
produção, comunicação e gestão de um projecto na área da dança.

O programa é destinado a jovens artistas, profissionais, que pretendam ou que já estejam a iniciar 
um percurso na criação coreográfica.

O projeto/coreógrafo seleccionado para esta residência artística contará com:
• Um espaço de ensaio durante uma semana, no estúdio da Companhia Paulo Ribeiro,

no Teatro Viriato, Viseu;

• Alojamento, alimentação e valor para deslocações;

• Apoio financeiro no valor de 250€ por pessoa (máximo de 5 pessoas na equipa);

• Consultoria artística de São Castro e António M Cabrita, Directores Artísticos da Companhia
Paulo Ribeiro.

Os interessados poderão fazer a sua candidatura preenchendo este formulário.

A seleção do projecto escolhido será comunicada até 09 de outubro 2020. 

O resultado será enviado por e-mail.

Propostas de grupos amadores ou de estudantes não são elegíveis.

Nome

Idade Telef. E-mail

local de residência

o projecto proposto pretende ser a 
primeira criação do coreógrafo?

se a resposta foi não, quais as 
peças anteriormente criadas e 

apresentadas

continuar

biografia do coreógrafo



FORMULÁRIO

ficha artistica do projecto

número de pessoas propostas 
para residência

em que fase estará o projecto na 
altura da residência (dez. 2020)

objectivos artísticos do projecto

biografias dos intérpretes

sinopse do projecto

Para se inscreverem, os candidatos deverão:

• Descarregar e preencher este formulário de candidatura;

• Anexar o que considere relevante (ex. dossiê do projecto);

O envio deve ser feito para:

• E-mail: residencias@pauloribeiro.com

Obrigada,

Companhia Paulo Ribeiro

Companhia 
residente

Estrutura 
financiada por Parceiro
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