
JORNADES CREA
Processos creatius d’espectacles per a tots els públics
Dijous 15 de setembre de 2011

    PONÈNCIA I TALLER AMB CARLOS LAREDO
Carlos Laredo porta ja 22 anys 
dedicats al Teatre des de diverses 
responsabilitats. Els últims, fo-
namentalment dedicats a la direcció 
escènica i  a la dramatúrgia d’obres 
dedicades a la primera infància i 
als adults acompanyants, tot i que 
també ha realitzat espectacles per 
a altres edats. En els últims 10 
anys ha provat de desenvolupar 
una poètica escènica a l’alçada de 
l’extrema sensibilitat amb què neix 
l’ésser humà, amb la seva compa-
nyia La casa incierta. En l’àmbit de 
la programació ha creat i dirigit set 
edicions del Cicle d’Arts Escèniques 
per a la primera infància “Rompi-
endo el Cascarón” al Teatro Fernán 

Gómez de Madrid; i en els últims anys 
ha contribuït al desenvolupament 
d’aquest sector de les arts escèniques 
a Brasil, amb la creació de diversos 
festivals a Sao Paulo, Rio o Brasilia. 
A Madrid, va crear el Festival de Artes 
Escénicas para niños y jóvenes Teat-
ralia dirigint-lo en nou edicions, va ser 
coordinador de la Red de Teatros i 
assessor de teatres de la Comunitat 
de Madrid durant cinc anys. En l’àmbit 
de la formació imparteix tallers en el 
projecte europeu Gruntdvig per la 
formació d’adults acompanyats de na-
dons a través de les arts escèniques.

10:00 Recepció
10:30 Ponència
11:30 Cofee Break
12:00 Taller pràctic

14:00 Vermut i intercanvi 
d’impressions
14:30 Dinar

  INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES ENTRE CIES
Les companyies o creadors que ho 
desitgin compartiran les seves ex-
periències respecte a processos 
creatius, o bé explicant-nos un procés 
concret d’un dels seus espectacles o 
reflexionant sobre diferents aspectes 
de la creació. Seran presentacions 
curtes, de 15 minuts aproximadament, 

i que invitaran a un posterior debat i inter-
canvi d’impressions i experiències amb 
els assistents, també d’uns 15 minuts 
aproximadament. Apunteu-vos-hi!

17:00 Xerrades i debats
18:30 Cofee Break
19:00 Xerrades i debats
21:00 Sopar

    NIT CREATIVA...
Res com una degustació de gintònics 
per crear un ambient propici de con-
tacte, coneixença i relació. 

I després proposem una vetllada fes-
tiva i desenfadada! Prepareu els vostres 
números musicals!

23:00 Taller de Gintònics
01:00 Escala en Hi-fi

  PITCHINGS PROGRAMADORS
Programadors i altres professionals ens presenten en cinc minuts les 
seves línies de programació, necessitats i funcionaments.

10:30 Esmorzar
11:30 Pitchings

14:00 Dinar i cloenda

  INSCRIU-TE!
Preu total (2 dies): 80 € (socis TTP i programadors 65 €)
Preu dia 15 de setembre: 60 € (socis TTP i programadors 50 €)
Preu dia 16 de setembre: 30 € (socis TTP 25 €, i participants al pitching gratuït)

* Totes les inscripcions efectuades a partir del dia 5 de setembre tindran un recàrrec de 10 €

El preu del curs inclou l’allotjament, pensió completa del dia 15, coffee 
breaks i mitja pensió del dia 16. Es realitzarà a una casa rural de Juneda.
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