
2a JORNADA PROFESSIONAL
28 de gener 2021 - 11h a 13h

La Llotja en Línia
FIRATÀRREGA PRO CATALAN ARTS

La jornada es realitzarà de forma virtual a través de la plataforma Zoom.
Inscriu-te gratuïtament per participar en les diferents sessions.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3lxbh77dQzobngGhlddTGDqtuM3UHzYEMteZBO_Wrkw74Xw/viewform


DIJOUS 28 DE GENER 2021 Idioma sessió

11.00h – 11.05h CEST Benvinguda. Mike Ribalta, cap de l’Àrea Pro de FiraTàrrega CA, ES, EN

11.05h – 11.35h CEST

Los datos. Una ayuda para conocer el sector y sus intereses

Sessió informativa sobre l’extracció, gestió i usos de les dades per a les arts escèniques,  
a partir del Projecte laboratori de segmentació de la comunitat Pro de FiraTàrrega.

Ferran López, director de Teknecultura

ES

11.40h – 12.30h CEST 6 companyies presenten els seus projectes

“Plomes i Reclams” - Cia Elena Martinell. Teatre, Música, Moviment. Petit-Mig format. Per a tot tipus d’espais.

Elena Martinell, directora de la Cia Elena Martinell. Àlex Pujol, producció i distribució
CA

“Boira a les orelles” - Cia Els Pirates Teatre. Teatre, Música, Moviment. Petit format. Per a sala convencional.

Montse Farrarons, producció. Enric Romaní, escenògraf de la cia
CA

“Tonbola” - Cia Hika Teatroa. Teatre físic, text, dansa i cant. Mig format. Per a carrer, espais polivalents o sales grans.

Agurtzane Intxaurraga, dramaturga i directora. Teresa Sala, distribució
ES

“INO” - Ino Kollektiv (Cia L). Circ, moviment, dansa, teatre gestual, clown. Mig format. Per a carrer.

Alba Ramió i Güell, artista, distribuïdora i producció
ES

“SPHERA” - Cia Humanhood. Dansa. Petit format. Per a carrer, espai no-convencional o sala (públic a l’escenari).

Lani Huens, producer
EN

“AHIR” - Cia Animal Religion. Circ i text. Mig format. Per a sala

Jaume Nieto, distribució internacional. Quim Girón, creador
EN

12.30h – 12.50h CEST

El mapa de las artes de calle en España 

Presentació dinàmica del primer mapa de les arts de carrer a Espanya, impulsat per l’associació PATEA

Amaia Ocerín, secretaria tècnica de PATEA. Ferran Orobitg, membre de PATEA

ES, EN

12.50h – 13.00h CEST

Avanç de la presentació de “Perform Europe”

Avanç de l’activitat d’obertura oficial de la nova plataforma europea que donarà suport a experiments amb formes més 
sostenibles en la distribució transfronterera física i digital de les arts escèniques.

Stéphane Segreto-Aguilar, coordinador de Circostrada

ES, EN

Inscriu-te gratuïtament per participar en les diferents sessions

https://teknecultura.com/ca/
https://www.youtube.com/watch?v=GF0uiY6hnEk&t=3s
https://vimeo.com/393659285
https://www.youtube.com/watch?v=onFjviuodIY
https://vimeo.com/326894465
https://vimeo.com/456336147
https://vimeo.com/467000054
http://www.pateacalle.org/
https://performeurope.eu/
https://www.circostrada.org/en
https://forms.gle/BDDNqRoMbbkhjoFR6


Mitjans oficials de La Llotja en Línia

La Llotja en Línia
FiraTàrrega Pro Catalan Arts


