[logotips oficials: projecte, centre organitzador...]

DOCUMENT D’INVITACIÓ A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT RESTRINGIT DE SELECCIÓ
DE MENTORS D’ARTISTES RESIDENTS
Benvolgut/da [nom i cognoms],
A/al [nom del centre] estem desenvolupant el projecte [nom del projecte] de residències
artístiques. [Si s’escau, esmentar el finançament del projecte]
El projecte consisteix en [breu descripció del projecte. Es poden tenir en compte els següents
punts:].
1. [Nombre d’artistes seleccionats]
2. [Durada de la residència]
3. [Temàtica o objectius de la residència]
Els criteris del projecte contemplen que tots els artistes han d’estar seleccionats per
[descripció del mode de selecció. Ex. concurs, convocatòria oberta..] d’àmbit [Unió Europea /
nacional / Internacional].
El projecte dota els mitjans necessaris als artistes i l’assistència d’un mentor/assessor durnat el
període de residència. La selecció del mentor la realitzem per concurs restrigit per invitació a
tres professionals que heu estat seleccionats prèviament tenint en compte el perfil de l’artista
que s’ha d’atendre en cada cas.
El proper artista resident a [nom del centre], de [ciutat] dins del projecte [nom del projecte] és
[nom i cognoms de l’artista]. Ateses les característiques del seu treball i el perfil de l’artista, el
volem convidar a participar en aquest procés de selecció del mentor de l’artista.
Per això, li envio les bases de la convocatòria de selecció i el dossier de l’artista, tot animant-lo
a participar i a col·laborar en el projecte [nom del projecte].
Els honoraris per la prestació del treball de mentor serien de [XXX] en total per una feina de
temps parcial que hauria de contemplar [XX] reunions amb l’artista com a mínim, el
manteniment de l’assessorament online durant tot el període de la residència i la redacció
d’una memòria valorativa final a entregar al Centre d’Art.
Li agrairé molt, que en cas que hi estigui interessat, ens faci arribar en breu la seva proposta de
mentoratge a dit artista. La resolució es comunicarà en un termini de [dies].
Moltes gràcies per endavant,

[Nom i cognoms del representant]
[Càrrec][nom /codi del projecte, si s’escau]

