LA MOSTRA PELS MESTRES
Des de la TTP, Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics, amb
col·laboració de La Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada, us proposem
l’activitat LA MOSTRA PELS MESTRES.
10 mestres, 2 guies i 5 espectacles. Us proposem participar en un itinerari pensat
especialment per als mestres, per a que descobriu què us poden oferir els
espectacles que després podeu anar a veure amb els vostres alumnes. Durant un
dia, vosaltres sereu els alumnes i dos professionals del sector de les arts
escèniques per a infants i joves seran els vostres ‘mestres’.
Creiem que és bàsic connectar cultura i educació, teatre i educació, i és per això
que posem en marxa aquest projecte ‘La Mostra pels mestres’ per tal de treballar
plegats els següents punts:






Com preparem l’assistència al teatre amb els alumnes?
Què trobarem al teatre?
Com ens hem de comportar durant la funció?
Com ha estat l’experiència?
Què passa després de la funció?

També us convidarem a conèixer a les companyies i descobrir com és una fira de
teatre infantil per dintre.
Programa dissabte 14 d’abril:
9.00 h – 9.30 h. Rebuda dels participants, benvinguda i presentació del projecte.
10.00 h – 11.00 h. La nena dels pardals, de Teatre al detall
11.30 h – 12.30 h. Visita a la Llotja de professionals.
13.00 h – 14.00 h. Mur de (Cia)3
14.30 h - 16.00 h. Temps per dinar
16.30 h – 17.30 h. Quan no tocàvem de peus a tearra de Circ Pistolet
18.30 h – 19.30 h. Cospress de Kimani
20.00 h – 21.30 h. Temps per sopar
22.00 h – 23.00 h. Amour de Marie de Jongh (opcional)
Mitja hora abans de cada espectacle es farà una presentació i explicació. Un cop
finalitzada la funció, també es farà una posada en comú sobre el mateix.
** Nota: l’assistència a l’espectacla Amour és opcional. Recomanem que hi aneu
però entenem que l’horari en que es fa és molt tard, per tant, el deixem com a
opcional.
Dia: dissabte 14 d’abril de 2018
Places limitades a 10 mestres. La inscripció serà per ordre d’arribada.

Inscripció:



Cost: 15 € (inclou: inscripció com a professional a La Mostra, entrades per
als espectacles i el dinar a la Llotja de professionals. A l’estar acreditats com
a professionals teniu avantatges per a la compra de més entrades)
Formulari d’inscripció

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

