JORNADES TTP

NOUS TEMPS, NOVES OPORTUNITATS
18 i 19 de setembre de 2012 - Casa de Colònies Verd Natura (Prades)
Dimarts 18 de setembre

Dimecres 19 de setembre

9.30 - 10.00 h. Acreditació dels participants

8.30 - 10.00 h. Esmorzar i temps lliure

10.00 - 13.30 h. Presentació– debat: Nous models de programació

10.00 - 13.30 h. Taller d’storytelling o com crear el propi relat!
Explican’s la teva història. Fes-ho bé i fes-ho saber.

Amb la participació de: Margarida Troguet (Teatre de l’Escorxador de
Lleida), Cristina Navarro (Ajuntament de Mataró), Marta Fluvià (La Tro
ca) i Juli Mora (Microcosmos Teatre)

A càrrec de Crisitna Salvador d’A Portada.

14.00 - 16.00 h. Dinar i temps lliure

14.00 - 16.00 h. Dinar i temps lliure

16.00 - 20.00 h. Debat: I el públic què?

16.30 h. Paintball (opcional) Aquesta activitat té un cost extra de 25 €.

S’ha de formar un grup de mínim 10 persones per tal que es pugui fer.
Els espectacles familiars son un luxe o una necessitat? Han de ser pur
entreteniment o han de formar part del procés de formació dels nostres
nens i nenes. El públic ha de ser solament consumidor final o pot formar Més informació i inscripcions:
part del procés de creació/producció? Com es pot connectar públic i
creadors?
Cost
inscripcions:

20.30 - 22.00 h. Sopar i temps lliure
22.30 h. Activitat lúdica per als assistents a càrrec de Roberto G. Alonso
Organitza:

Dia 18

Dia 19

Dies 18 i 19

Socis TTP

50 €

25 €

65 €

No socis TTP

60 €

30 €

80 €

Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics—TTP
Tlf. 649.567.851 / E-mail ttp@ttp.cat

Amb la col·laboració del
Departament de Cultura

Informació addicional:

Seguiu tota la informació i participa a les jornades a través de:
/ttp.cat

@ttp_cat

#ttpforma

La inscripció inclou els àpats corresponents al dia.
Les habitacions són en lliteres per a 10 persones.
Els participants que es quedin a dormir han de portar el seu propi sac de dormir.
Tingueu en compte que a la nit fa fred.
Si teniu al·lèrgies alimentàries, cal informar-ho en el moment de fer la inscripció.

