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Ocupação #6

—01
—Objeto
_Descrição
A OCUPAÇÃO é um programa que busca inspirar, conectar e transformar a energia
criativa da cidade, um espaço de compartilhamento, vivência, e intercâmbio de
experiências e saberes.
Uma plataforma de incentivo e fomento aos processos criativos na linguagem de Danças
Urbanas.
Um polo agregador entre os diferentes tipos de comunidades que formam a cena criativa
da cidade. Um programa de cessão de espaço que acontecerá de 25 de outubro a 30 de
novembro de 2019.
A OCUPAÇÃO oferece quatro vagas para coletivos, grupos de estudos, criativos, gestores
e/ou produtores culturais que possuam as suas criações direcionadas para o campo de
Danças Urbanas.

A OCUPAÇÃO não dispõe de apoio financeiro para a execução de sua proposta. O
programa contempla um espaço para a execução dos projetos selecionados, além da
interação entre os ocupantes e a equipe do Red Bull Station.

_Seleção
A seleção dos ocupantes será realizada pela equipe do Red Bull Station visando
contemplar um grupo heterogêneo de participantes e projetos.
Os selecionados devem ser atuantes no campo das Danças Urbanas.
A seleção é inquestionável e irrecorrível.
_Contrapartidas do espaço
Os indivíduos ou coletivos terão à disposição o espaço de um ateliê de 16m2 com uma
mesa, cadeiras e uma estante pelo período acordado.
Além do espaço individual, os participantes poderão utilizar outros espaços do prédio, de
maneira previamente combinada e aprovada pela equipe do Red Bull Station.
A OCUPAÇÃO promoverá um encontro inicial para apresentação entre os participantes e
a equipe do Red Bull Station.
Ao final do período, acontecerá um encontro público de confraternização e
compartilhamento dos projetos desenvolvidos.

_Contrapartidas dos participantes
Os indivíduos ou coletivos selecionados se comprometem a respeitar os termos de uso do
espaço e a participar do encontro inicial para apresentação dos participantes e da equipe
do Red Bull Station.
Os indivíduos se comprometem a passar, pelo menos, quatro dias por semana ocupando o
ateliê que lhes foi designado.
Os indivíduos se comprometem a respeitar o Manual de uso de espaço.

