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CONVOCATORIA 
PROGRAMA DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN COREOGRÁFICA 
2010 DO CCG 
 
 
Este programa ten como obxectivo o apoio a coreógrafos que empregan a danza como forma de 
expresión e que desexen desenvolver un proxecto de investigación coreográfica en Galicia. 
 
 
SOLICITUDES 
 
As persoas interesadas deberán enviar a solicitude debidamente asinada (anexo) e achegar a 
seguinte documentación: 
 
- Memoria explicativa do proxecto (máximo 10 folios). 
- Curriculum  
 
Prazo e lugar de admisión: 
A solicitude e a documentación enviaranse ao Centro Coreográfico Galego ben por correo 
electrónico: documentacion.ccg@xunta.es, ou por correo postal ao enderezo: Centro Coreográfico 
Galego, Complexo Polideportivo de Elviña, Avda. Glasgow nº 11, 15008 A Coruña.. 
 
O prazo de envío de solicitudes é dende o 6 de outubro ata o 20 de outubro de 2010,  
ambos incluídos. A resolución farase pública o día 30 de outubro de 2010. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Solidez formal e conceptual do proxecto. 
2. Calidade e interese do proxecto. 
3. Contribución e interese do proxecto no sector da danza. 
4. Viabilidade do proxecto. 
5. Valorarase a traxectoria artística e curriculum do solicitante, en especial no ámbito das artes 

escénicas galegas. 
 
 
DURACIÓN DO PROGRAMA  
 
Aínda que depende do proxecto, estímase que o programa terá unha duración de 2 a 3 meses de 
traballo. 
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COMITÉ DE SELECCIÓN 
 
Mercedes Suárez, directora do CCG 
Beatriz Ponlla, profesora de baile do CCG 
Belén Vázquez, profesora de baile do CCG 
Pilar Peña, profesora de danza do CCG 
 
 
O CCG PORÁ A DISPOSICIÓN DO COREÓGRAFO: 
 

1. Asesoramento e acompañamento artístico e técnico durante a duración do proxecto 
2. Dotación económica (entre 2.000 e 6.000 euros, dependendo do proxecto) 

 
 
OBRIGAS DOS ARTISTAS: 
 

1. Comunicar ao CCG o lugar de ensaio onde se realizará o proxecto de investigación, que debe 
estar situado dentro da comunidade autónoma de Galicia. O CCG non facilitará un lugar de 
ensaio. 

2. Dende o CCG realizarase un seguimento do traballo de investigación con visitas ao lugar de 
ensaio sempre que se estime oportuno. 

3. Entregar unha memoria explicativa do desenvolvemento do traballo de investigación, 
anexando material fotográfico, diapositivas, gravación en audio, vídeo ou otro tipo de 
rexistros, de acordo coas características do proxecto presentado. 

4. Ao remate do proxecto deberase realizar unha exhibición, no lugar indicado polo CCG no 
seu momento e previsiblemente a comezos de 2011, do traballo resultante da investigación, 
que deberá ser consecuente co proxecto presentado.  

5. Cumprir na súa totalidade o período adxudicado para realizar o proxecto. 
6. Xestionar a cantidade económica adxudicada para o proxecto de investigación, que implica: 

viaxes, estancia do equipo artístico, gastos de produción do proxecto e demais gastos 
derivados. 

 



   

 

ANEXO 
CONVOCATORIA PROXECTOS INVESTIGACIÓN COREOGRÁFICA 2010 
 
FICHA DE SOLICITUDE 
 
 
Solicitante: 
 
 
Nome e apelidos do/a representante ou solicitante: 
 
 
Data de nacemento: 
 
 
DNI : 
 
 
Enderezo: 
 
 
Teléfono: 
 
 
e-mail: 
 
 
Título do proxecto presentado:  
 
 
 
Documentación achegada: 
 
 
 
 
O abaixo asinante solicita a súa inclusión no programa PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN 
COREOGRÁFICA para a temporada 2010 do Centro Coreográfico Galego. 


