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La Fira de Titelles arriba carregada dactivitats per
als professionals [Fira de Titelles de Lleida (26a :
2015)]

Título: Europa Espanya Català

La 26a Fira de Titelles de Lleida, que se celebrarà els dies 1, 2 i 3 de maig, reserva, com ja és
habitual, una part important del programa a les activitats professionals que s'ofereixen
parallelament a les actuacions dels titelles. Entre aquestes, destaquen les 8es Jornades
Tècniques, que tenen la voluntat de ser un espai de formació per als professionals del sector.

Aquestes jornades tècniques inclouen tres activitats formatives: Ángel Calvente, de la reconeguda
companyia El Espejo Negro, oferirà una Master Class de 8 hores que du per títol La marioneta, el
actor total, dirigida a actors i estudiants de teatre. Una altra d'aquestes jornades serà el Taller
COFAE, sobre tècniques de posicionament digital per a companyies d'arts escèniques, a càrrec de
Pepe Zapata, director de comunicació del Mercat de les Flors. Per últim, Daniel Gabarró impartirà
la conferència Crisi? Una resposta pràctica i innovadora, oferint respostes a preguntes que
sorgeixen a partir de l'actual crisi econòmica.

Al llarg de la Fira de Titelles els professionals podran accedir a presentacions i intercanvis de
projectes. El dissabte 2 de maig es realitzarà una presentació dels festivals internacionals
assistents a la 26a Fira de Titelles.

Per una altra banda, Toni Rumbau presentarà l'exposició Figures al Desdoblament, dedicada a
l'ampli món del titella, que tindrà lloc entre els mesos d'octubre de 2015 fins al gener de 2016 a
l'espai barceloní Arts de Santa Mònica.

Diumenge 3 de maig a la plaça Esteve Cuito i oberta al públic, es presentarà el portal
EscenaFamiliar.cat, on trobarem els espectacles familiars que transcorren a Catalunya.

De nou a l'Espai PRO, l'Institut Ramon Llull presentarà els seus programes de promoció exterior
dels artistes catalans amb la intenció de promoure a l'exterior la llengua i la cultura catalana.

Per últim es realitzarà la presentació de la Plataforma Arts de Carrer, que neix per agrupar sota un
mateix sostre festivals, fires i mostres que tenen les arts de carrer com a principal eix conductor de
la programació.

Per segon any consecutiu, es realitzaran les trobades COFAE amb el sector de les arts
escèniques de l'Estat espanyol, amb l'objectiu de conèixer les necessitats i problemàtiques que
preocupen el sector, així com per realitzar una anàlisi de la comparativa entre la situació de les
fires a l'any 2008 i l'actualitat.

Altres activitats que trobem a l'Espai PRO són els aperitius destinats als professionals del sector
per conèixer nous contactes. A més, es podran visualitzar prop de 300 vídeos de les companyies
que han presentat les seves propostes a la selecció de la Fira de Titelles en la darrera edició.


