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Jornada de debat
La gestió d’espais escènics,
el foment de nous públics
i la seva implicació
i participació activa

En conveni amb:

Amb el suport de:

Patrocinen:

Col·laboren:

Dissabte 6 d’abril de 2019,
de 9.30 a 13.45 h
Teatre Auditori del Mercat Vell
Pl. de l’Onze de Setembre, s/n
Ripollet

L’acte s’emmarca dins la celebració de la
25a temporada de teatre, música i dansa de
l’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat
Vell de Ripollet i de l’Any de les Arts Escèniques
a Ripollet.

Objectius de la Jornada

—Compartir experiències i bones pràctiques de
gestió d’espais escènics i de formació i creació de
nous públics.
—Identificar aspectes clau de cadascuna de les
iniciatives presentades.
—Plantejar propostes de futur.
Organització: Associació d’Espectadors del Teatre
del Mercat Vell de Ripollet, amb la col·laboració
de l’Associació Cultural El Galliner de Manresa i
de l’Associació d’Espectadors i Amics de les Arts
Escèniques de Catalunya.

Programa

09.30 h Recepció dels participants.
09.45 h Benvinguda.
10 h Presentació de bones pràctiques. Introducció a
càrrec de Toni Casares, director de la Sala Beckett.
12 h Pausa - cafè.
12.30 h Treball en grup: identificació i aprofundiment
d’aspectes clau de les bones pràctiques presentades.
13.30 h Plenari: presentació de les conclusions i
propostes de cada grup de treball.
13.45 h Cloenda de la Jornada.

Presentació de bones pràctiques

—Amics del Cinema de la Vall de Ribes.
—Associació Cultural El Galliner de Manresa.
—Associació d’Espectadors La Perla29.
—Associació d’Espectadors del Teatre de Mercat Vell
de Ripollet.
—El foment de les Arts Escèniques a Menorca.
—Ésdansa: Festival de la dansa d’arrel tradicional.
—Federació de Grups Amateurs de Teatre de
Catalunya.
—Mapa de les associacions d’espectadors i de les
iniciatives que promouen la seva participació activa
en els espais i festivals escènics de Catalunya.
—Nau Ivanow: Escola d’Espectadors de la Sagrera.
—Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya.
La inscripció és gratuïta, si bé cal inscriure’s a
l’adreça de correu electrònic info@espectadorsripollet.
cat, abans del dia 3 d’abril. Si veniu mes d’una
persona de la vostra organització, podeu escriure
el nom i cognoms de cada participant en el mateix
correu. Més informació al tel. 627 454 642.

