
CONVOCATÓRIA ABERTA

Residência Nós No Bambu 2022 - Latinoamerica Brasil

A Escola Nós No Bambu abre inscrições para participação de coletivos ou grupos artísticos
latinoamericanos na Residência Nós No Bambu 2022 - Latinoamerica Brasil.

1. O que é a Residência Nós No Bambu?

A Residência Nós No Bambu oferece uma mentoria virtual para grupos ou
coletivos profissionais de artes cênicas - circo, dança e teatro - que desejem aprender as
bases da arte corpo bambu e capacitarem-se como educadores pioneiros da Escola Nós No
Bambu.

A arte corpo bambu compreende a construção de instrumentos acrobáticos artesanais de
bambu e a exploração das possibilidades de movimentação e expressão com estes
instrumentos.

A base pedagógica da Residência são os Manuais Nós No Bambu, uma coleção
de 3 e-books tutoriais com vídeos, fotografias e textos:
https://www.nosnobambu.com.br/manuais

I. Manual de Bambuzeria - construa seu instrumento

Elemento central e de conexão, o bambu traz um universo em si. Os grupos serão iniciados
no processo de escolha, colheita,beneficiamento e construção de dois instrumentos
acrobáticos artesanais de bambu - Tripé e Maestrim.

Duração: 8 semanas. Início na primeira semana de Julho e término na última semana de
Agosto de 2022.

Atividades do período:
● Estudo teórico e prático de todo o conteúdo do Manual de Bambuzeria;
● 1 encontro online de 1h30;
● Grupo de trocas via WhatsApp;
● Gravação de entrevista de registro e avaliação de processo;
● Avaliação de assimilação de conteúdos via formulários e/ou outras metodologias que

a coordenação considerar necessárias;
● Produção de vídeo demonstrativo de resultados com cada grupo/ coletivo.
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Estimativa de tempo de dedicação: 40h no total, 5 horas por semana. Esta quantidade de
horas é apenas uma suposição, pois cada grupo terá seu tempo próprio de aprendizagem
teórica e prática.

II. Manual de Tripé

Um guia básico das possibilidades de interação do corpo com este instrumento acrobático.
O conteúdo aborda conhecimento sensível (abordagem somática), repertório de
movimentos, improvisação orientada, práticas de aquecimento e preparação corporal.

Duração:5 semanas. Início na primeira semana de Setembro e término na primeira semana
de Outubro de 2022.

Atividades do período:
● Estudo teórico e prático de todo o conteúdo do Manual de Tripé;
● 1 encontro online de 1h30 ;
● Grupo de trocas via WhatsApp;
● Gravação de entrevista de registro e avaliação de processo;
● Avaliação de assimilação de conteúdos via formulários e/ou outras metodologias que

a coordenação considerar necessárias;
● Produção de vídeo demonstrativo de resultados com cada grupo/ coletivo.

Estimativa de tempo de dedicação: 25h no total, 5 horas por semana.

III. Manual de Maestrim

Um guia básico das possibilidades de interação do corpo com este instrumento acrobático.
O conteúdo aborda conhecimento sensível (abordagem somática), repertório básico de
movimentos, improvisação orientada, práticas de aquecimento e preparação corporal.

Duração: 5 semanas. Início na segunda semana de Outubro e término na segunda
semana de Novembro de 2022.

Atividades do período:
● Estudo teórico e prático de todo o conteúdo do Manual de Maestrim;
● 1 encontro online de 1h30;
● Grupo de trocas via WhatsApp;
● Gravação de entrevista de registro e avaliação de processo;
● Avaliação de assimilação de conteúdos via formulários e/ou outras metodologias que

a coordenação considerar necessárias;
● Produção de vídeo demonstrativo de resultados com cada grupo/ coletivo.

Estimativa de tempo de dedicação: 25h no total, 5 horas por semana.
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Os participantes serão avaliados quanto à assimilação dos conteúdos abordados nos
Manuais Nós No Bambu e à capacidade de ensiná-los. O êxito nesta avaliação resultará no
recebimento do Certificado de Educador da Escola Nós No Bambu - Nível Básico.

Como conclusão do processo da Residência, haverá  uma divulgação dos
resultados via Internet em formato audiovisual.

Os participantes serão admitidos na Rede Corpo Bambu, fundada pelos participantes da
Residência Nós No Bambu 2019, oriundos de 5 países latinoamericanos. Promoveremos
um encontro virtual de boas-vindas entre os fundadores e os novos integrantes.

2. Período de realização da Residência Nós No Bambu

A Residência tem duração de cinco meses e meio, em formato presencial entre os
integrantes do coletivo e 100% virtual com as formadoras da Escola Nós No Bambu, de
julho a novembro de 2022.

3. Quantidade de vagas

● 1 grupo convidado: Tierra Colorá (Misiones/ Argentina)

● 1 grupo selecionado via convocatória. O grupo ou coletivo deverá ter no mínimo 3  e
no máximo 5 integrantes. Quantidades diferentes de integrantes poderão ser
analisadas caso-a-caso.

4. Quem pode se candidatar

Grupos ou coletivos artísticos profissionais que tenham condições estruturais e aptidão para
desenvolver as propostas artísticas e técnicas. Podem se candidatar grupos dos países
integrantes do Iberescena na América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá , Paraguai, Peru e
Uruguai.

5. Critérios de Seleção

Buscamos pessoas com potencial para assimilar e disseminar o conhecimento
compartilhado na Residência Nós No Bambu.

Características almejadas no perfil des candidates:

• Boa aptidão corporal para apreender ao máximo as técnicas da Escola  Nós No
Bambu (circo, dança e demais artes do movimento);
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• Experiência nas artes da cena (mínimo de 3 anos de experiência profissional);

• Habilidades manuais: experiência com artesanato, cenografia, marcenaria e/ou
bambuzeria (construção artesanal com bambu);

• Rede de relacionamentos local em arte: ter com quem compartilhar os
conhecimentos da Escola Nós No Bambu;

• Infraestrutura e matéria-prima (bambu) locais disponíveis ou acessíveis para as
atividades de bambuzeria;

* Disponibilidade do grupo (pelo menos um integrante) para a participação em lives.

Critério de caráter eliminatório:
É indispensável que as/os candidates tenham disponibilidade de tempo para participar de
todas as atividades da Residência Nós No Bambu. A presença nas reuniões on-line durante
a residência é obrigatória  por pelo menos 1 integrante do grupo. As entrevistas de
avaliação requerem participação obrigatória de todos os integrantes do grupo. As reuniões
serão agendadas em comum acordo entre os artistas residentes e a equipe da Residência
Nós No Bambu.

6. Processo Seletivo e Período de Inscrição

A seleção dos candidates será feita em 2 etapas:

● 1ª etapa: seleção feita a partir dos formulários de inscrição.  Período de inscrição: de
9 de maio até 28 de maio.

● 2ª etapa - entrevistas on-line. Última semana de maio ( dia e hora serão agendados
com os coletivos pré-selecionados na 1ª etapa).

A coordenação da Residência Nós No Bambu reserva-se o direito de estender o período de
inscrição caso considere necessário.

7. Divulgação de Resultados

O resultado do processo seletivo será divulgado em 3 de junho (sexta-feira).

A coordenação da Residência Nós No Bambu reserva-se o direito de alterar a data de
divulgação do resultado caso considere necessário.

8. O que Oferecemos aos Grupos/ Coletivos Selecionados
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● Ajuda de custo para aquisição de materiais necessários ao desenvolvimento das
práticas de bambuzeria e para registro audiovisual dos resultados de cada módulo no valor
total de € 1.100,00 (o valor exato do aporte em reais será confirmado posteriormente). Os
custos referentes a transferências bancárias ou possíveis taxações serão descontados
deste valor.

Os materiais audiovisuais gerarão um vídeo editado pela organização da Residência Nós
No Bambu, além de vídeos breves para divulgação nas redes sociais.

● Mentoria on-line via grupo de WhatsApp e reuniões. A comunicação com os
coletivos será feita em português ou espanhol.

● Certificado de Educadores da Escola Nós No Bambu - Nível Básico, mediante êxito
na avaliação de assimilação dos conteúdos.

9. Como se Inscrever

As inscrições são gratuitas e efetuadas exclusivamente por meio de formulário
online:

• Formulário de inscrição em português: https://forms.gle/Nj1UiheHDSX6wi7Y9

• Formulário de inscrição em espanhol: https://forms.gle/yWfb6Hw2VqBGrsKw6

A inscrição será enviada eletronicamente e você receberá uma mensagem de
confirmação  ̋Inscrição realizada com sucesso! ̋. Caso não a receba, confira se
preencheu todos os campos obrigatórios.

Solicitamos que cada grupo ou coletivo envie apenas um formulário de
inscrição.

Evite deixar sua inscrição para a última hora.

Se precisar de auxílio, escreva para: residennb@gmail.com.

10. Prepare-se: Informações Necessárias para sua Inscrição

• Informações pessoais e de contato do representante do grupo;
• Informações sobre as experiências artísticas profissionais do grupo ou coletivo -
currículo, portfólio, links de redes sociais e vídeos de performances. Outros links
que demonstrem o trabalho do grupo/ coletivo;
• Curriculum vitae resumido em formato .pdf (tamanho máximo de 1M) dos
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integrantes do coletivo/ grupo, entre outras informações;
• Máximo de informações possíveis de acesso a bambuzal e/ou fornecedores de bambu na
sua localidade (fotos, vídeos, espécies, contatos de fornecedores etc).

11. Comissão de Seleção

A comissão de seleção dos residentes é formada por Poema Mühlenberg
(coordenadora geral e pedagógica), Ana Flávia Almeida (professora de Arte
Corpo Bambu).

12. Divulgação do Resultado

O resultado será comunicado ao coletivo contemplado por e-mail, com informações
sobre procedimentos para confirmar a participação na Residência Nós No Bambu.

A resultado também será divulgado nos canais de comunicação da Escola  Nós No Bambu
(Instagram e Facebook).

O grupo selecionado têm um prazo máximo de três dias para confirmar sua participação à
produção da Residência via e-mail. Caso o e-mail da produção não seja respondido neste
período, o coletivo será automaticamente substituído por grupo suplente.

13. Informações Adicionais e Ajuda

residennb@gmail.com

Sobre a Escola Nós No Bambu
www.facebook.com/nosnobambu
www.nosnobambu.com.br
@nosnobambu
www.youtube.com/cianosnobambu
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