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Les Jornades Tècniques de Fira de Titelles agafen
protagonisme a Lleida

Títol: Europa Espanya Català

LCom cada any, una part important de la Fira de Titelles de Lleida són les activitats professionals
que s'ofereixen parallelament a les actuacions de titelles. Entre aquestes, destaquen les 9es
Jornades Tècniques, que tenen la voluntat de ser un espai de formació per als professionals del
sector.

Aquestes jornades tècniques inclouen tres activitats formatives: Duda Paiva, director artístic de la
DPC Company, oferirà una Master Class de 8 hores que du per títol La partitura de l'objecte. El
cos de l'actor i el cos del titella, dirigida a actors, actrius, titellaires i estudiants de teatre, es durà a
terme a l'Aula de Teatre i té com a objectiu desenvolupar un diàleg cultural amb un segon cos:
l'objecte.

Una altra d'aquestes jornades serà el Taller COFAE, sobre com utilitzar el màrqueting per correu
electrònic per optimitzar la nostra estratègia de comunicació, dirigit a companyies d'arts
escèniques, a càrrec de Pepe Zapata, director de comunicació del Mercat de les Flors. Per últim,
#TTPforma impartirà la conferència Ser o no ser? Fires i festivals, o com posar en valor les arts
escèniques per a nens i nenes. En ella es debatrà sobre per què moltes fires i festivals no
reivindiquen el seu discurs artístic a través dels espectacles infantils i juvenils. Tindrà lloc a l'Espai
PRO.

Al llarg de la Fira de Titelles els professionals acreditats podran accedir a presentacions i
intercanvis de projectes. El dissabte 30 d'abril es realitzarà una presentació dels festivals
internacionals assistents a la 27a Fira de Titelles. D'altra banda, també es farà una presentació de
les dues coproduccions que ha engegat la Fira de Titelles, per una banda la de l'any passat El
viatge de Tombs Creatius Cia. arts de carrer i la d'aquest any, El Rumor del Ruido de la
companyia Onírica Mecánica.

El diumenge 1 de maig la Fira vol dedicar un espai a donar a conèixer projectes de qualitat, en
aquest àmbit es presentarà l'Espai Carles Cañellas i també la fira Mercartes.

L'ESPAI PRO

La Fira de Titelles de Lleida, com a plataforma de mercat especialitzada en espectacles de titelles i
en el teatre de protagonisme plàstic, té un punt de trobada a l'Espai PRO, un espai al servei dels
professionals acreditats, de compra i venda d'espectacles, d'interrelació entre artistes, creadors i
programadors i alhora un espai potenciador de debat.

D'altra banda, 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.

Més informació a www.titelleslleida.com


