Pre/Para Week 2016

Setmana dedicada a la formació
i a la difusió escèniques

TALLER D'ESCRIPTURA DRAMÀTICA PER A ARTS DE CARRER
A càrrec d'Antonio Zúñiga
Tàrrega, del 4 al 9 d'abril de 2016
DESTINATARIS
Dramaturgs, actors, directors i qualsevol persona interessada en l'escriptura teatral
centrada en les arts de carrer.
CONTINGUT
Taller orientat a l'escriptura dramatúrgica de ficcions nascudes en el si de la comunitat o
del col·lectiu on habitem. Tindrà una primera part teòrica i una part de tipus pràctic que
inclourà petites intervencions en algun edifici.
DURADA
Els tallers tindran una durada total de 24 hores, a raó de 4h diàries, de 16 a 20h a la sala
d'actes de Cal Trepat, a Tàrrega.
PREU
60 EUR. Inclou la possibilitat d'allotjament compartit tipus alberg. No està inclosa la
manutenció.
IDIOMA
L'idioma vehicular del curs serà el castellà.
INSCRIPCIÓ
Enviar el formulari d'inscripció adjunt, fins al 18 de març de 2016, a
info@firatarrega.com.
PLACES LIMITADES
Antonio Zúñiga Dramaturg, actor i director mexicà. Membre del Sistema Nacional de Creadores.
Director de la companyia Carretera 45 Teatro. Autor de més de 40 obres. Ha rebut el Premio Nacional de
Dramaturgia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Premio Internacional de Guiones de La
Laguna de Tenerife, el Premio Chihuahua 2013. Les seves peces s'han estrenat a Mèxic, els Estats Units,
España, Cuba, Veneçuela i Costa Rica. Ha treballat com a dramaturg i actor amb els directors mexicans
més importants (David Olguín, Sandra Félix, Rodolfo Guerrero, José Caballero, Richard Viqueira, Pepe Gallardo, Luis de
Tavira...). Entre els seus treballs recents trobem: Mendoza dirigida per Juan Carrillo, Juárez Jerusalém i Memorias de
dos hijos Caracol, aquesta última escrita, actuada i dirigida juntament amb Conchi León.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Taller d'Escriptura Dramàtica per a arts de carrer
amb Antonio Zúñiga
Pre/Para Week – FiraTàrrega
Tàrrega, 4 - 9 abril 2016

Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Data naixement / Fecha nacimiento
Adreça / Dirección
CP / Ciutat / Ciudad
País
Correu electrònic / Correo electrónico
Telèfon contacte / Teléfono contacto
Curriculum vitae (500 carăcters)

Envia el formulari a info@firatarrega.com fins al 18 de març de 2016. Un cop confirmada la inscripció,
hauràs de fer el pagament de 60 EUR al compte que t'indicarem
Envía este formulario a info@firatarrega.com hasta el 18 de marzo de 2016. Una vez confirmada la inscripción tendrás que realizar
el pago de 60 EUR en la cuenta que te indicaremos oportunamente.

