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RESIDENCIES

La Casa del Teatre Nu  és la seu de treball de la 

companyia Teatre  Nu  i també un espai obert als 

artistes que vulguin trobar un lloc on desenvolupar 

la seva creació.  

Des de 2015, La Casa acull diferents projectes 

creatius, un extens programa de formació de 

públics, programacions culturals i residències de 

creadors.  

L’any 2021, La Casa fa créixer el projecte de 

residència incorporant més espais de creació i tres 

apartaments on poder allotjar artistes de totes les 

disciplines. Els artistes residents tenen a la seva 

disposició diversos espais i serveis que presentem a 

continuació: 

> LA CASA · Espai cultural i de creació artística amb un acollidor teatre 

equipat tècnicament, un taller i sales d’assaig i reunió. 

> APARTAMENTS · Espais d’allotjament privats amb espais compartits de 

convivència, trobada i assaig. 

> SERVEIS · Assessorament de producció, direcció i dramatúrgia, 

reportatges fotogràfics, creació de vídeos i suport en comunicació. 

> ACTIVITATS · Organització activitats; tallers, exposicions, xerrades, 

mostres i pre-estrenes de espectacles.  

`
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LA CASA

Els espais de La Casa, ubicats a un graner rehabilitat al centre de Sant Martí de Tous i a 

una antiga fàbrica de gènere de punt, disposen d’un espai escènic equipat 

tècnicament, dues sales polivalents de 40 metres quadrats per a treball físic o artístic i 

un estudi de 50 metres quadrats per a artistes visuals.  

La Casa del Teatre Nu  comparteix el treball de la companyia amb altres artistes i 

professionals, però també amb els ciutadans del poble i la comarca. Els residents a La 

Casa poden fer mostres, tallers i assajos oberts, en què prenguin part tant altres 

companys com la gent del poble. La voluntat del projecte és vincular art i ciutadania 

posar el fet creatiu al centre de la vida del municipi.  

Projectes estables de La Casa del Teatre Nu: 

Creació dels espectacles del Teatre Nu.

Programació del Festival de Llegendes de Catalunya.

Formació teatral per a infants, joves i adults.

Programes “Teatre de prop” i “Teatre des de dins”                          

per a escoles i instituts de tot Catalunya.

Programació del cicle “Tous en Família”.

Programació d’espectacles per a adults i col·loqui amb el públic.

Residències de Creació per a artistes de diferents disciplines.
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APARTAMENTS

Els allotjaments de la Residència són a 150 metres 

de La Casa, en un edifici que consta de tres 

apartaments independents, espais de trobada i 

d’assaig, terrassa comunitària i magatzem. 

Especialment indicats per a companyies d’arts 

escèniques, però oberts a qualsevol disciplina 

artística.  

El primer pis pot allotjar fins a 3 persones, i els 

altres dos pisos permeten fins a 5 hostes 

cadascun. Cada pis es pot tancar amb clau per a 

una major intimitat, i tots disposen de lavabo, 

terrat exterior, cuina, habitacions i menjador 

propi.  

L’edifici compta amb espais compartits de trobada i assaig, sales de creació i el teatre 

de La Casa. També hi ha un terrat a dalt de tot per poder compartir estones agradables 

i disteses amb altres residents.  
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A més dels terrats i la terrassa, la Residència està situada al centre del poble, propera a 

places, carrers i comerços. 

Per la zona posterior es gaudeix plenament de la natura, amb unes fantàstiques vistes 

a camps i muntanyes, i s’accedeix a un parc municipal amb zona verda i un entramat 

de camins i corriols que t’endinsen a la natura del territori. 

L’ENTORN

Sant Martí de Tous 

El bell paratge de Tous continua creixent al voltant del seu castell, l’estampa icònica 

de l’Anoia ens regala un entorn inigualable envoltat de camps i serralades. El poble 

emmarca un gran recorregut d’excursions i llegendes que fan del seu territori un lloc 

únic. En ell encara s’hi respira aquella calma de poble que convida a relaxar-se i 

perdre’s per tots els seus racons, passant per l’alzina de Can Gol, la més vella de la 

Catalunya interior, fins al preciós engorgat de la Fou. 
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serveis

Durant l’estada a la Residència trobareu: 

  

 

A Teatre Nu comptem amb més de 20 anys d’experiència en les arts escèniques i la 

gestió cultural, i us acompanyarem durant el procés de creació, fent una breu 

mentoria inicial gratuïta si la necessiteu.  

Però a més a més, ho podreu complementar més extensament amb el suport i serveis 

que us oferim des del nostre equip de professionals a continuació. 

Intercanvi amb altres artistes en residència i del país.

Connexions amb altres artistes del territori.

Trobada setmanal per intercanviar experiències i compartir el procés 

de treball.

Visites a l’entorn natural i històric del municipi.

Possibilitat d’organitzar visites a llocs d’interès del país.

Facilitats de transport a Barcelona i altres llocs del territori.

Oferiment de productes de proximitat i cistelles ecològiques per 

abastir els vostres àpats.

Tot el què necessiteu per estar com a casa: llençols, estris de cuina, 

sofàs, etc.
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Notes de premsa: Redacció de notes de premsa (amb 

possibilitat de gestionar també l’organització de rodes de 

premsa originals en casos d’especial interès) i enviament als 

mitjans de comunicació amb les adreces de contacte 

actualitzades i especialitzades a nivell local, comarcal i 

nacional.

Difusió de mitjans: Mailings amb informació i difusió dels 

actes (per agendes culturals, anuncis…)   als mitjans de 

comunicació amb les adreces de contacte actualitzades i 

especialitzades a nivell local, comarcal i nacional.

Xarxes socials: Disseny i preparació de continguts per a 

posts, històries i altres elements de difusió a les xarxes socials 

(twitter, facebook, instagram, twich, telegram...) perquè cada 

institució ho tingui apunt i pugui programar-ho o penjar-ho en 

el moment oportú. 

p 
r 
e 
m 
s 
a

Articles o entrevistes periodístiques: Redacció d’articles 

breus o entrevistes que expliquin prèvia o posteriorment un 

espectacle o acte per poder fer mailings a socis/es, per penjar a 

pàgines webs, per incloure a memòries...

RE 
POR 
TAT 
GES

1. Comunicació
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Fotografia: Sessió fotogràfica in situ, amb edició posterior de 

les imatges i entrega final de 15 fotografies definitives.

Vídeos: Gravació d’escenes i composició i edició de vídeo, 

amb entrega final   d’un vídeo de 5 minuts per una web o 

similar, i d’un vídeo resum d’1 minut per penjar a xarxes 

socials o similars.

 I 
M 
A 
T 
G 
E

Pre-producció: Claus per la tria del projecte, com escollir 

l’equip artístic, la importància de teixir complicitats i idees per 

la recerca de recursos.

Producció: Crear i temporitzar el calendari, importància del 

pla de comunicació i coses a tenir en compte al pressupost.

PRO 
DUC 
CI 
o

2. Assesorament

´
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4. Serveis tècnics

Planificació: Com planificar una gira,  pros i contres de fer 

“temporada” i elements que condicionen el caixet.

Exhibició i venta: Per què ser present a fires i mostres?,  com 

fer la difusió del què oferim,  com han de ser els fulls de ruta, 

què cal tenir present en temps Covid.

EX 
PLO 
TA 
CI 
O 

Direcció d’una obra: Suport, assessorament i direcció d’un 

espectacle a càrrec dels professionals de la companyia.

Escriptura d’un text: Escriptura d’un text teatral sota les 

directrius de la companyia. No inclou els drets d’autor (SGAE).

Disseny d’il.luminació: Assessorament, planificació i 

elaboració del disseny tècnic d’il·luminació per un espectacle.

c 
r 
e 
a 
c 
 i 
ó

Tècnics de so i llums: Contractació de personal tècnic per 

sonoritzar i il·luminar espectacles i esdeveniments culturals. 

Inclou materials bàsics.

Assessorament d’adequació tècnica: Assessorament i 

propostes per l’adequació tècnica d’equipaments, 

manteniment o millora d’espais escènics.

per 
so 
nal

´
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activitats

La Residència del Nu convoca periòdicament diverses convocatòries per artistes amb 

unes condicions favorables pel desenvolupament dels seus projectes. A més, també hi 

ha l’opció de fer residències lliures: 

1. Convocatòria del Festival de Llegendes de Catalunya 

Per la creació d’espectacles amb residència tècnica i/o creativa de temàtica 

relacionada amb les llegendes, amb resultat final de contractació d’una 

actuació al Festival de Llegendes que es realitza a la població el mes de juliol. 

2. Convocatòria de residència creativa del Circuit Anoienc 

Estades creatives per generar nous projectes, de quinze dies com a màxim, 

que acaben amb una pre-estrena a La Casa del Teatre Nu i garanteixen una o 

més funcions a municipis de la comarca de l’Anoia. 

3. Convocatòria de Residència tècnica 

Tres dies de perfeccionament tècnic, millora o revisió tècnica dels espectacles 

ja estrenats, i l’oportunitat de portar a terme una actuació o més a La Casa del 

Teatre Nu. 

4. Residències lliures 

Qualsevol artista o companyia es pot allotjar a la residència i utilitzar les sales 

disponibles de La Casa segons les seves necessitats, sense formar part dels 

circuits ni activitats del projecte de territori si no ho desitja. 

En tots els casos es poden acordar activitats complementàries com xerrades, tallers i 

presentacions; per tal de mostrar les creacions, rebre feedback i promoure la 

interacció dels artistes amb el territori i el seu públic, ja sigui a les escoles, teatres, 

carrer o espais i sales culturals diverses.  
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www.teatrenu.com

Carrer Prats 14 
08712 Sant Martí de Tous 

M: (+34) 677 519 625 · T: (+34) 93 805 08 93 
teatrenu@teatrenu.com

@teatrenu

mailto:teatrenu@teatrenu.com
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