
 
 Amics i amigues, 
 
Des del Centre de Titelles de Lleida, us fem arribar la convocatòria de la 28a edició de la Fira de 
Teatre de Titelles de Lleida, que tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de maig de 2017.  
 
L’objectiu principal de la Fira és el de crear un marc idoni per a la presentació d’espectacles de titelles i 
teatre visual, així com també per a la trobada entre creadors i programadors, per tal de propiciar la 
divulgació i el mercat d’aquesta modalitat teatral. És una cita anual i rellevant, a la que us convidem a 
totes i tots a assistir.  
 
Pel que fa a la selecció de les propostes la Fira seguirà atenent als mateixos criteris de qualitat artística, 
d’innovació, d’actualitat de l’espectacle i de capacitat de programació dins el marc de la Fira. 
 
Les companyies rebran un total de 600 € + IVA  per a una o dues representacions, segons les 
conveniències del programa. L’allotjament en habitacions compartides i el dinar aniran a càrrec de la 
Fira.  
 
La fira de Titelles atorgarà els PREMIS DRAC D’OR en les diferents modalitats: 
 

• Premis Drac d’Or de la Fira de Titelles  
• Premi Drac d’Or Festivals Internacionals (Recomanació en festivals internacionals) 
• Premi Drac d’Or de les Autonomies (Recomanació en els circuits de teatre de les autonomies) 
• Premi Drac d’Or al millor espectacle infantil/familiar 
• Premi Drac d’Or al millor espectacle al carrer 

 
 
INSCRIPCIONS - FINS EL 30 DE SETEMBRE DE 2016 

 

Al Centre de Titelles de Lleida (Pl. Hort Sta. Teresa, 1. 25002 Lleida) tot el material etiquetat amb el 
nom de la companyia i títol de l’espectacle. 
 

- 1 DVD de l’espectacle - No es retornarà, passarà a formar part del fons de documentació del 
Centre de Titelles - Biblioteca Pública de Lleida, amb caràcter de consulta però no de préstec. 
És important enviar el DVD, no acceptarem enllaços a vídeos, webs... 

- 4 fotografies diferents en format digital – Alta qualitat (10x15 cm – 300 dpi – vertical o 
horitzontal). 

- Fitxa d’inscripció  - Enviar-la per correu electrònic a centre@titelleslleida.com. 
 

 

 
La Fira contactarà amb totes les companyies, tan si han estat seleccionades com si no, com a 
molt tard el 28 de febrer de 2017.  
 
Atentament, 
 
 
Elisabet Vallvé i Oriol Ferre 
Centre de Titelles de Lleida 
1 de setembre de 2016 


