Organitza

6a Jornada
Jornada APARADORS PER INTERNACIONALITZAR-SE
Dimecres 23 d’octubre de 2019 10 hores
Sala Club de la SGAE (Passeig de Colom, 6, Barcelona)
6A JORNADA ORGANITZADA PER L’ACPDC
El 23 d’octubre de 2019, la Sala Club de la SGAE (Passeig de Colom, 6, Barcelona)
acollirà, a partir de les 10 hores, la 6a jornada organitzada per l'Associació de
Companyies Professionals de Dansa de Catalunya, titulada ‘Aparadors per
internacionalitzar-se’.
En les següents planes d’aquest document, trobareu adjunt el programa de l’activitat i
el formulari d’inscripció. També es poden realitzar les inscripcions el mateix dia de la
jornada de 9.30 a 10 hores, sempre que hi hagi places disponibles.
Us esperem!

Amb el suport de:
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PROGRAMA
9.30 - 10.00 h.
REGISTRE D'INSCRIPCIONS
10.00 - 10.20 h.
BENVINGUDA A LA JORNADA
A càrrec de Sílvia Pérez, tècnica de Fundació SGAE a Catalunya.
Moderarà la jornada Gastón Core, director de la sala Hiroshima.
10.20 - 10.40 h.
PONÈNCIA D’ÀNGELS MARGARIT, directora del Mercat de les Flors
El Mercat de les Flors col·labora i treballa en xarxa amb diversos agents, centres de creació i producció,
i equipaments estatals i internacionals tant públics com privats amb l’objectiu d’impulsar projectes i
trobar complicitats.
10.40 - 11.00 h.
PONÈNCIA DE SUSANA MILLET, coordinadora de dansa de l’Institut Ramon Llull
L’Institut Ramon Llull atorga anualment subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions fora
de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques.
11.00 - 11.20 h.
PONÈNCIA DE GUSTAVO DEL RÍO, gerent de Madferia
MADferia, fira d'arts escèniques que se celebra anualment a Madrid en el mes de gener, té com a
objectius principals impulsar, dinamitzar i generar mercat en l'àmbit de les arts escèniques.
11.20 – 11.40 h.
PONÈNCIA DE LOLA LARA, directora de Teatralia
El caràcter internacional i la programació de Teatralia, Festival Internacional d’Arts Escèniques per a
infants i joves, han fet d’aquest certamen un referent indiscutible en les arts escèniques dedicades a
aquest sector del públic, i també s’ha consolidat com un esdeveniment internacional que reuneix
propostes de disciplines variades.
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11.40 – 12.00 h.
PONÈNCIA DE MARIA BASORA, directora de l'Àrea de Mercats de l’ICEC
L'Àrea de Mercats de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) té com a objectiu augmentar la
competitivitat de les empreses culturals en els mercats nacional i internacional.
12.00 – 12.15 h
DESCANS
12.15 - 14.00 h.
DEBAT OBERT AMB LA PARTICIPACIÓ DELS PONENTS I DEL PÚBLIC ASSISTENT
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:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0ghj75v1K7OaM04hixO1MSTcM0mviZRXIvTAyJLToO52T-A/viewform

Amb el suport de:

