SETMANA MUNDIAL
DEL TEATRE
Del 20 al 28 de març
de 2021

tothomalteatre.cat
#tothomalteatre

El Projecte – Setmana Mundial del Teatre
Des de la temporada 2010/2011, ADETCA, l’AADPC i els Teatres Públics de Barcelona organitzen la celebració del Dia Mundial del Teatre amb l’objectiu
de posar en valor l’activitat del sector, aconseguir augmentar la presència i l’atenció mediàtica i crear un punt de trobada entre tots els agents
implicats, públics i privats, en una acció que mostri la unió i la força del sector.
Aquest any, seguint l’ambiciosa iniciativa de l’any passat, s’ha redissenyat aquesta activitat ampliant-la a una setmana i afegint una nodrida i
col·laborativa agenda d’activitats. Enguany, l’obertura s’avança al divendres 19 de març amb un acte especial a la Barts. Segueix el dissabte 20 de
març, Dia Mundial del Teatre Infantil i Juvenil, i es clausura el diumenge 28 de març, després d’haver celebrat el Dia Mundial del Teatre, el 27 de març.

Proposta comunicativa
Aquesta edició, més que mai, volem potenciar el missatge TOTHOM AL TEATRE.
La landing page creada amb el domini tothomalteatre.cat esdevé el canal que vehicula la graella d’activitats i les promocions especials per aquella
setmana.
A tothomalteatre.cat es pot consultar la informació actualitzada.

tothomalteatre.cat / #tothomalteatre

El calendari
La graella s’articula a través de quatre fites
principals acompanyades de tot un conjunt
d’activitats transversals que es duran a terme a
diferents punts de la ciutat.
✓

Divendres 19 de març: Acte d’obertura, a la
Barts.

✓

Dissabte 20 de març: Dia Mundial del
Teatre Infantil i Juvenil.

✓

Diumenge 21 de març: Dia Mundial del
Titella.

✓

Dissabte 27 de març: Acte de celebració del
Dia Mundial del Teatre, davant la façana
del Teatre Principal.

Graella d’activitats
DATA

HORA

ESPAI

ACTIVITAT

19/03/2020

12:00

Sala Barts

Acte d'obertura. Organitza ADETCA.
Masterclass "Els últims apuntadors" a càrrec de Carme Tierz, Anna Rosa Cisquella, Marta Buchaca, Mario Gas, Josep Maria
Pou, Xavier Albertí i Toni Font. Conduïts per Xavier Graset.

19/03/2020

Post funció

Sant Andreu Teatre SAT!

Post-funció "Conservatori superior de Dansa" Dansa Quinzena metropolitana. Organitza RECOMANA.
Col·loqui per reflexionar sobre la proposta i el seu procés de creació amb la companyia i Clàudia Brufau. Exclusiu per als
assistents a la representació

20/03/2020

Online

Online

Dia Mundial del Teatre Infantil i Juvenil
Dia Mundial del Titella. Organitzen RECOMANA i La Puntual.
Activitat oberta a la Plaça Allada Vermell de la mà d’Unima, diferents artistes amb els seus titelles llegiran el Manifest
anual del sector. Es faran alguns fragments d’espectacles encara per determinar) i també hi haurà algun taller de titelles
a la mateixa hora. Accés restringit amb places assignades. Convocatòria a través de xxss.

21/03/2020

11:00

La Puntual

21/03/2020

Post funció

Post-funció amb la companyia Siberia. Dansa Quinzena metropolitana. Organitza RECOMANA.
Teatre-auditori Sant Cugat Col·loqui per reflexionar sobre la proposta i el seu procés de creació amb la companyia i Clàudia Brufau. Activitat
exclusiva per als assistents a la funció.

22/03/2020

12:30

SGAE

Presentació del documental "Projecte Vaca" d'Helena Muñoz Villena i xerrada "La paritat a escena". Organitza
RECOMANA.
En aquest debat participaran la realitzadora del curt, la presidenta de Projecte Vaca (Mercè Espelleta), Iolanda G
Madariaga (Premis de la Crítica) i la dramaturga Denis Duncan. Modera Alba Cuenca. Caldrà invitació per accedir-hi. Es
convocarà per xxss.

Graella d’activitats
DATA

22/03/2020

22/03/2020

24/03/2021

HORA

19:00

19:30

18:30

ESPAI

ACTIVITAT

Teatre Romea

El món de l'art (una tragicomèdia) Organitza FUNDACIÓ ROMEA.
Gino Rubert ens proposa una performance -petita obra de teatre- basada en la seva pintura “the opening”. En aquesta planteja
un retrat paròdic en què uns personatges principals (el galerista, el crític, el col·leccionista, l’artista…) posen al descobert els
mecanismes i dinàmiques menys confessables del món de l’art.

Sala Versus Glòries

Segona temporada teatres de Proximitat. Organitza: TEATRES DE PROXIMITAT i TR3SC.
Els teatres de proximitat proposen donar a conèixer un avançament de la segona part de la temporada on explicaran els
espectacles més destacats de cada sala. Performance, comèdia, musical, clàssics i teatre contemporani, tot hi cap a l'univers
de les sales de proximitat. Veniu a conèixer la programació que ens espera!

Laie

Post-funció al voltant de l'espectacle "Canto jo i la muntanya balla" d'Irene Solà i LaPerla29. Organitza RECOMANA.
Joan Arqué (co-director de l'obra) i Clàudia Cedó (autora de l'adaptació) parlaran de l'adaptació del text d'Irene Solà i la seva
posada en escena amb la crítica literària Rita Rakosnik (Núvol). Modera Andreu Gomila. Aforament limitat 15 persones +
streaming
El teatre que tenim ara és el teatre que volem?. Organitza: Comissió de gènere del Tantarantana

24/03/2021

19:00

Teatre Tantarantana

Preguntem a diferents col·lectius i activistes feministes, LGTBIQ+, antiracistes i no capacitistes què hauríem de canviar i quins
son els objectius a curt termini que podem assumir com a professionals de les arts escèniques, sales de teatres i creadorxs. Una
taula rodona que es convertirà en una petita taula de treball per generar un document de mínims per aconseguir un teatre
realment inclusiu per a totes.

26/03/2021

17:00

Online

Fem Match? . Organitza Teatres de Proximitat.
Taula rodona amb diferents sectors del teatre jove. Participaran: Came Tierz (directora del festival RBLS), The Followers (Andrea
Monje i Laura Riera) Montse Rodríguez (directora de l'espectacle A.K.A), Sergio Matamala (director Sala Flyhard) i Isabella
Pintani ( directora Sala Fènix)

26/03/2021

Post funció

Teatre Poliorama

Post-funció al voltant de l'espectacle "Els Brugarol". Organitza RECOMANA.
Col.loqui al voltant del text i lel procés de creació amb Ramon Madaula (autor i actor), Mònica Bofill (directora) i els actors
Jaume Madaula i Estel Solé. Exclusiu per als assistents a l'espectacle.

Graella d’activitats
DATA

HORA

ESPAI

ACTIVITAT

27/03/2021

12:00

Plaça del teatre

Dia Mundial del teatre. Organitza Aadpc.
Punt de trobada al peu del monument dedicat al fundador del teatre català, en Serafí Pitarra (pseudònim de Frederic Soler i
Humet) davant del Teatre Principal, el primer teatre que va obrir a Barcelona. Manifest de la Junta i socis de l'Aadpc. Lectura
del manifest internacional a càrrec de Joan Vázquez

27/03/2021

Post funció

Teatre Eòlia

Post-funció al voltant de l'espectacle "Kentucky ha muerto". Organitza RECOMANA.
Col.loqui per reflexionar sobre la proposta i el seu procés de creació que tindrà lloc un cop acabada la funció. Exclusiu per
als assitents a la representació

28/03/2020

Post funció

Nau Ivanow

Post-funció al voltant de "Bitch" (DESPERTALAB20). Organitza RECOMANA.
Col·loqui per reflexionar sobre la proposta i el seu procés de creació amb la companyia i amb dos membres del col·lectiu
jove Novaveu. Esclusiu per al públic assistent a l'espectacle

28/03/2021

Post funció

Post-funció al voltant de l'espectacle "Un home sol". Organitza RECOMANA.
Sala Versus Glòries Col·loqui per reflexionar sobre la proposta i el seu procés de creació amb la companyia i amb un/a professional de la crítica
escènica que tindrà lloc un cop acabada la representació. Exclusiu per als assistents a la representació.

29/03/2021

19:00

Teatre Romea

La Temporada frustrada per la Covid. Organitza RECOMANA.
Convidem a alguns/es finalistes dels Premis de la Crítica d’enguany. Parlem dels altres finalistes i fem un recentrament
sobre les conseqüències (laborals, socials i professionals) de la Covid: Josep Maria Pou , Alícia Gorina i Maria Aponte.
Projecció del documental “Univers Vaca”. Modera Santi Fondevila. Caldrà invitació per accedir-hi. Convocatòria per xxss

L’acte d’obertura
Divendres 19 de març de 2021 a la Barts
12.00h

Benvinguda als assistents a càrrec de Xavier Graset.

12:05h

Projecció del vídeo amb entrevistes al públic (2020).

12:10h

Intervenció de la presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal. Valoració de la
situació teatral.

12:20h

Reivindicacions del sector “La visibilitat del teatre” a càrrec del
vicepresident d’ADETCA Toni Albaladejo i presentació del programa
d’actes de la setmana Mundial del Teatre.

12:30h

Projecció del vídeo “Cinquanta anys de teatre a Barcelona”.

12:35h

Masterclass “Els últims apuntadors”.
➢ A càrrec de: Xavier Albertí, Marta Buchaca, Anna Rosa
Cisquella, Toni Font ,Mario Gas, Josep Maria Pou i Carme Tierz.
➢ Moderador: Xavier Graset
Guió de l’acte: Carme Tierz
Animació Audiovisual: Pau Doz
Agraïments: Barts, Juan Núñez Guirado (il.lustracions teatres)

13.30

Projecció del video de cloenda.
Final de l’acte

Acte presencial
amb seguiment
per streaming
a través del canal
Youtube
d’Adetca

Actes institucionals
Dissabte 20 de març

Diumenge 28 de març

Dissabte 27 de març

Dia Mundial del Teatre Infantil i
Juvenil

Dia Mundial del Titella

Dia Mundial del Teatre

Difusió online de la
manifest.

Tallers i lectura del manifest.

Acte Institucional
manifest.

lectura del

i

lectura

del

Plaça Allada Vermell
Peça audiovisual amb la lectura del
manifest del dia Mundial del teatre
infantil i juvenil. Es farà una lectura
coral del mateix per part de diverses
entitats i professionals del sector del
teatre familiar.
ASSITEJ, Mostra d’Igualada I TTP

La Plaça del teatre, 12h.
Activitat oberta a la Plaça Allada
Vermell de la mà d’Unima.

Diferents artistes amb els seus
titelles llegiran el Manifest anual del
sector. Es faran alguns fragments
d’espectacles (encara per
determinar) i es realitzaran tallers de
titelles a la mateixa hora.

Punt de trobada al peu del monument
dedicat al fundador del teatre català,
en Serafí Pitarra (pseudònim de
Frederic Soler i Humet) davant del
Teatre Principal, el primer teatre que
va obrir a Barcelona.
Manifest de la Junta i socis de
l’AADPC.

Accés restringit amb places
assignades. Convocatòria a través de
xxss.

Lectura del manifest internacional a
càrrec de Joan Vázquez

Recomana, La Puntual, Unima

AADPC

Activitats post-funció

Nau Ivanow
Post-funció al
voltant de
l’espectacle:

"Bitch"
(DESPERTALAB20)

Teatre Auditori
Sant Cugat

Teatre Poliorama

Companyia Siberia

Post-funció al voltant
de l'espectacle:

Dansa Quinzena Metropolitana

"Els Brugarol"

Post-funció amb:

Activitats post-funció

Teatre Eòlia

Sala Versus
Glòries

Post-funció al voltant
de l'espectacle:

Post-funció al voltant
de l'espectacle:

"Kentucky ha muerto"

“Un home sol"

Laie
Post-funció al voltant
de l'espectacle:

“Canto jo i la muntanya
balla"

Activitats Sales de proximitat
Presentació 2ª Temporada
Organitza: TEATRES DE PROXIMITAT i
TR3SC.
Espai: Sala Versus Glòries.

Els teatres de proximitat proposen donar a
conèixer un avançament de la segona part
de la temporada on explicaran els
espectacles més destacats de cada sala.
Performance, comèdia, musical, clàssics i
teatre contemporani, tot hi cap a l'univers
de les sales de proximitat.
Veniu a conèixer la programació que ens
espera!

Fem Match?
Organitza: Teatres de Proximitat.
Online
Taula rodona amb diferents sectors del teatre jove.
Participaran: Came Tierz (directora del festival RBLS), The Followers
(Andrea Monje i Laura Riera) Montse Rodríguez (directora de l'espectacle
A.K.A), Sergio Matamala (director Sala Flyhard) i Isabella Pintani ( directora
Sala Fènix).

Activitats Fundació Romea

El món de l’art
(una tragicomèdia)
Organitza: Fundació Romea
Espai: Teatre Romea

Gino ens proposa una performance -petita
obra de teatre- basada en la seva
pintura “the opening”. En aquesta planteja
un retrat paròdic en què uns personatges
principals (el galerista, el crític, el
col·leccionista,
l’artista…)
posen
al
descobert els mecanismes i dinàmiques
menys confessables del món de l’art.
El format escènic és el d’una galeria d’art
on s’inaugura una exposició de pintura que
al final de la representació el públic és
convidat a visitar.

Promocions especials

➢
➢
➢
➢

Promoció especial
del 10% al 50%
Del 20 al 28 de març
Les sales i teatres oferiran una promoció que pot anar del 10% al
50%.
La promoció es pot gaudir accedint a la web de cada una de les sales.
La promoció estarà activa a partir del 19 de març.
Cada teatre gestionarà específicament el seu aforament.

Consulteu tots els espectacles
amb promoció al web:
tothomalteatre.cat

tothomalteatre.cat
#tothomalteatre

Amb la col·laboració de:

Amb la complicitat de:

Amb el suport de:

