
LA REALITAT DE LA FICCIÓ
Seminari intensiu amb Alejandro Giles
Dates: Del 16 al 20 de maig, de 10 a 15h.
Lloc: Espai Lliure (Plaça Margarida Xirgu, 1).
Preu: 150€ socis AADPC i AISGE, 250€ no socis.

Dirigit a actors/actrius, directors/directores de teatre i professionals de 
les arts escèniques en general.

Treball intensiu i sostingut  sobre el procés creatiu de l’actor per acon-
seguir autodeterminació artística, llibertat emocional i organització del 
pensament. S’enfocarà el treball en  la memòria sensorial, la construcció 
del pensament, l’abordatge, la síntesis, la manifestació i identificació del 
personatge i la construcció i execució de l’acció amb l’ús de la paraula 
com a acció teatral.

LLIbERTAT I FOCUS
Conferència Internacional de Fitzmaurice Voicework®

Dates: Del 18 al 22 de juliol de 10 a 18h
Lloc: Institut del Teatre (Plaça Margarida Xirgu, s/n).
Preu: 250€ socis AADPC i AISGE, 350€ no socis.

Una oportunitat única d’assistir a la primera conferència internacional a 
Barcelona de Fitzmaurice Voicework®, una tècnica única en el seu gènere 
que està revolucionant el món artístic, desenvolupada per descobrir, con-
trolar i potenciar la veu. Dirigida a actors, actrius, cantants i professio-
nals de les arts escèniques en general que desitgin adquirir més llibertat 
i enfocament vocal.

Catherine Fitzmaurice, fundadora de la tècnica, i el mestre Màster Saúl 
Kotzubei, lideraran sessions diàries sobre els fonaments del treball vocal 
Fitzmaurice. Per la tarda, més d’una dotzena de professors internacionals 
certificats impartiran tallers sobre la integració de la tècnica a les seves 
pràctiques d’ensenyament i creació artística. 

Per a més informació sobre Fitzmaurice Voicework® i el CV dels docents 
consulteu el web: http://freedomandfocusconference.org

Inscripció i pagament:
Cal adreçar CV a ecorominas@aadpc.cat de l’1 de juny al 1 de juliol.
Data límit de pagament: 11 de juliol 

Sota la direcció de:                                  Amb el suport de:

COM FER POSSIbLE  
UN PROJECTE ESCÈNIC?
Dates: 5, 6, 11, 12, 13, 14 d’abril de 2011, de 16 a 20h.
Lloc: Centre d’Estudis i Recursos Culturals, C/ Montalegre 7.
Preu: 75€ socis AADPC, AISGE i APGCC, 140€ no socis.

Dirigit a actors/actrius, directors/directores de teatre i professionals de 
les arts escèniques en general que vulguin adquirir coneixements bàsics 
sobre la gestió i la producció de projectes escènics.

PROGRAMA:

DE LA IDEA AL PROJECTE
A càrrec d’Antoni Laporte, director d’ARTImetria.

ELABORACIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE
A càrrec de Montse Prat, directora d’Eteri-producció i gestió. 

EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ
A càrrec de Montse Prat.

L’EXPLOTACIÓ D’UNA PRODUCCIÓ ESCÈNICA 
A càrrec d’Àngels Alonso, cap de comunicació de Bitò Produccions.

Inscripció i pagament:
Del 8 al 31 de març. Data límit de pagament: 31 de març

Curs coorganitzat amb:

Abril

Juliol

Maig

Inscripcions a: ecorominas@aadpc.cat
Pagament a: CAIXA PENEDÉS 2081-0143-48-3300000831
En el concepte, indiqueu el vostre nom i el títol del curs.
La reserva de plaça es farà un cop formalitzat l’import de  
la matrícula.
En cas de retirar-vos del curs un cop inscrits, els diners no podran 
ser retornats.

L’Alejandro Giles es forma a Buenos Aires amb els mestres Agustin Alez-
zo i Augusto Fernandes (Argentina) i porta a terme el seu entrenament 
com a actor i director amb Chris Hayes (RADA, Inglaterra), Katia Benjamin 
(RADA, Inglaterra), Rony Dengel (EEUU), Fred Rotf (EEUU) i Eugenio Barba 
(Dinamarca). Ha rebut nombrosos premis i reconeixements per la seva 
obra com a director teatral. El 2010 rep el reconeixement de la Direcció 
de Cultura de General Alvarado per la seva tasca en l’àmbit teatral argentí 
i la distinció com a ambaixador cultural. 

Inscripció i pagament:
Cal adreçar CV en castellà a ecorominas@aadpc.cat de l’1 al 29 d’abril.
Data límit de pagament: 6 de maig


