
  

Condicions de suport d’Hangar 
 
La convocatòria Arts visuals, té per objectiu facilitar el desenvolupament de projectes que poden implicar 

aspectes relacionats amb la creació, la investigació, l’edició, l’educació i la Intervenció tant en l’àmbit 

museístic i patrimonial com en relació a la natura i el paisatge. 

 

Hangar, Centre de Producció d’Arts Visuals, dóna suport a la producció dels projectes  seleccionats a la 

convocatòria Arts Visuals de Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya, als projectes a realitzar durant 

l’any 2014. 

 

 

Condicions generals.  
 

• Totes les propostes seleccionades rebran suport per a la producció d’Hangar, Centre de Producció d’Arts 

Visuals, tant pel que fa a l’abastiment de recursos tècnics com a l’assessorament de producció.  
 

• Els responsables d’Hangar valoraran l’adequació del seu suport a les propostes una vegada aquestes hagin 

estat seleccionades.  

 

• En cas que els usuaris facin un mal ús de les instal·lacions i dels equipaments, Hangar podrà retirar el seu 

suport als projectes.  

 

 

Assessorament de producció:  

Es facilitarà als artistes i/o col·lectius seleccionats que ho demanin una reunió en concepte d’assessorament 

de producció amb els responsables tècnics del centre de cara a la planif icació del projecte a principis de 

2014; i el seguiment del projecte fins la seva finalització. 

 

Espais: Platós i Sales Polivalents:  

Cessió gratuïta de dues sessions. A partir de la tercera jornada l’ús del servei serà de pagament, segons les 

tarifes vigents del centre. 

 

Medialab:  

Cessió gratuïta de quatre sessions d’us del Medilab sense assistència d’un tècnic. A partir de la cinquena 

jornada l’ús del servei serà de pagament, segons les tarifes vigents del centre. 

 

Lloguer de material de rodatge:  

Cessió gratuïta de dues sessions de lloguer de material de rodatge. A partir de la tercera jornada l’ús del 

servei s serà de pagament, segons les tarifes vigents del centre. 

 

Tècnic especialista en edició de vídeo: 

Cessió gratuïta de dues sessions amb tècnic especialista en edició de vídeo. (6h c/u). A partir de la tercera 

jornada l’ús del servei serà de pagament, segons les tarifes vigents del centre. 

 

Tècnic especialista en interactius: 

Cessió gratuïta de dues sessions amb tècnic especialista en maquinari programari lliure (4h c/u). A partir de 

la tercera jornada l’ús del servei serà de pagament, segons les tarifes vigents del centre. 

 

* Els serveis de tècnic de càmera i d’audio són externs, fet pel que estan subjectes a les tarifes habituals del 

centre. 

 

* Cada dijous a la tarda pot fer-se ús del laboratori d’interactius d’Hangar de forma gratuïta amb 

assistència de tècnics del centre. 


