
Organitza 

Taula rodona amb PROGRAMADORS CATALANS 

Dijous 15 de desembre de 2016    10.00 hores 

Sala Club de la SGAE (Passeig de Colom, 6, Barcelona) 

3A JORNADA ORGANITZADA PER L’ACPDC 

 
 

El 15 de desembre de 2016, la Sala Club de la SGAE (Passeig de Colom, 6, Barcelona) 

acollirà, a partir de les 10.00 hores, la 3a jornada organitzada per l'Associació de 

Companyies Professionals de Dansa de Catalunya.  

 

En aquesta ocasió, la sessió estarà destinada a conèixer quines són les necessitats dels 

programadors d’arreu de Catalunya i què haurien de tenir en compte les companyies de 

dansa a l’hora de crear els seus espectacles. També es presentaran els resultats de les 

activitats portades a terme en el marc del projecte Parelles de Ball que ha coordinat 

l’ACPDC i que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 

 

A la segona plana d’aquest document trobareu adjunt el programa de la jornada i el 

formulari d’inscripció. També es poden realitzar les inscripcions el mateix dia de la 

jornada de 9.30 a 10.00 hores, sempre que hi hagi places disponibles. 

 

Us esperem! 
 

 
 

 

 

Amb el suport de:  

3a Jornada 
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Organitza 

Taula rodona amb PROGRAMADORS CATALANS 

Dijous 15 de desembre de 2016    10.00 hores 

Sala Club de la SGAE (Passeig de Colom, 6, Barcelona) 

9.30 – 10.00 h. 

REGISTRE D'INSCRIPCIONS 

 

10.00 - 10.15 h. 

PRESENTACIÓ DE LA JORNADA 

A càrrec d’Agnela Domínguez, Directora d’Activitats i Comunicació de la SGAE i la Fundació SGAE a Catalunya. 

Moderarà la taula rodona Roberto G. Alonso. 

  

10.15 - 10.30 h.   

PRESENTACIÓ DELS INTEGRANTS DE LA TAULA RODONA I DEBAT OBERT 

  

10.30 - 14.00 h.   

TEMÀTIQUES QUE ES TRACTARAN A LA TAULA RODONA 

- Quines són les necessitats dels programadors? 

 

- Què troben a faltar els programadors i què poden fer les companyies de dansa? 

 

- Què és el que determina que un professional programi un determinat espectacle (el nom de la companyia, la 

posada en escena, que hagi estat un èxit a Barcelona, que les crítiques l’hagin recomanat molt, el preu, etc?) 

 

- Què haurien de tenir en compte les companyies de dansa a l’hora de crear els seus espectacles? I què haurien 

de tenir en compte a l’hora de vendre’ls? 

 

- Presentació dels resultats del projecte  coordinat per l’ACPDC ‘Parelles de Ball’. 

 

INSCRIPCIONS A LA JORNADA 

La jornada és gratuïta. L’aforament és limitat i cal inscripció prèvia. També es poden realitzar les inscripcions el 

mateix dia de la jornada de 9.30 a 10.00 h, sempre que hi hagi places disponibles.  

 

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ.  
 
 

 

 

PROGRAMA 

Amb el suport de:  

3a Jornada 
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