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JORNADES PROFESSIONALS. PROGRAMA
Totes les activitats tendran lloc a S’Escorxador-CEPA Mancomunitat del Pla (Carrer de
l’Escorxador, 2. 07250 Vilafranca de Bonany) (excepte el dinar de la Fira).
Dijous 8 d’octubre
D’11 a 14 h

Encontres COFAE amb el sector, II.
Dirigit a professionals de les arts escèniques (inscripcions tancades).
Ho organitza Coordinadora de Fires d’Arts Escèniques de l’Estat Espanyol
(COFAE).

D’11 a 13 h

Open circle II
Presentació d’experiències per a companyies i programadors de les arts
escèniques.
A càrrec de Ramón Verdugo, de Tijuana hace teatro (Mèxic); Tore Müller,
director de gestió de Limfjordsteatret (Dinamarca) i Tonio de Nitto, membre
de la companyia i associació cultural Factory Compagnia Transadriatica
(Itàlia).
Conduirà la sessió Carme Serna, actriu i directora, Cia. Disset Teatre.
Obert a tots els professionals de les arts escèniques.
En castellà i anglès.

Tarda

Work in progress
A càrrec de Rosa Díaz, Cia. La Rous, directora, actriu i Premi Nacional de
les Arts Escèniques per a la infància i la joventut, Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports.
Work in progress i taller. Treball de creació de l’espectacle “Hilos”.
Taller a partir del treball d’investigació sobre la creació de l’espectacle
“Hilos”.
Obert a tots els professionals de les arts escèniques.
En castellà.

De 16 a 17 h
De 17 a 18 h

Divendres 9 d’octubre
De 10 a 13 h

Taller
Posicionament digital per a companyies d’arts escèniques.
Taller, la finalitat del qual és poder aplicar de manera immediata, amb
criteris estratègics, eines i tècniques per a optimitzar l’estratègia de
comunicació a través de les xarxes socials.
A càrrec de Pepe Zapata, autor del bloc Teknecultura, dedicat al
màrqueting cultural
Ho organitza COFAE.
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Per a companyies estatals. Inscripció prèvia.
En castellà.
De 16 a 17.30 h

Taula redona
Les adaptacions teatrals com a eina de difusió literària i històrica per als
joves.
Amb la participació de Josep R. Cerdà, dramaturg i actual dir. de l’Institut
d’Estudis Baleàrics; José R. Martínez, cia. Markeliñe Teatro, Pere
Santandreu, director de l’Auditori Sa Màniga i Jaume Miró, director i actor,
cia. Noctàmbuls.
Ho moderarà Jaume Gomila, president de Sa Xerxa
Obert a professionals de les arts escèniques.
En castellà i anglès.

Dinar de la Fira - Dissabte 11, a les 14.30 h, a la carpa de Vila (parc de Josep M. Llompart,
devora el Poliesportiu) i presentació del Fòrum Euroregional Patrimoni i Creació
Les companyies, programadors i tots els professionals acreditats podreu tastar plats casolans
elaborats per gent de Vilafranca, així com establir lligams professionals en un ambient distès.
En aquest acte aprofitarem per fer una breu presentació del Fòrum Euroregional Patrimoni i
Creació que es realitzarà el 2016 a Besiers, Llenguadoc-Rosselló. Sa Xerxa participa juntament
amb Lo Cirdoc (Centre interregional de desenvolupament de l’Occità) de Besiers, Llenguadoc
Rosselló; la Fira Mediterrània de Manresa, Catalunya, i el Festival Estivada, Rodés, MigdiaPrineus, en el projecte Patrimoni i Creació, que compta amb el suport de l’Euroregió Pirineus
Mediterrània.
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