JORNADA PROGRAMADORS XTAC
ORDRE DEL DIA
Data: 30 d’abril de 2016 de 10h a 14h
Lloc: Auditori Can Comas Pl. Catalunya, 3 08397 - Pineda de Mar

10:00 – ARRIBADA I ACREDITACIÓ A AUDITORI DE CAN COMAS
10:15 – APROVACIÓ I PRESENTACIÓ DELS NOUS TEATRES MEMBRE DE LA XTAC
10:45 – PROGRAMACIÓ D’ACTUACIONS EN VIU ALS ATENEUS
Es posarà en comú la realitat de cada teatre en el moment de programar a nivell artístic, econòmic, disponibilitat de dates
en el calendari. També és important reflectir els resultats que s’han obtingut durant l’actual temporada.
Per agilitzar aquesta part de la reunió, és necessari que els assistents puguin recopilar prèviament aquesta informació i
passar-la a la coordinació tècnica de la XTAC (Íngrid Marín) a través d’aquest formulari:

OMPLIR FORMULARI AMB INFORMACIÓ GLOBAL DE LA PROGRAMACIÓ
11:30 – PAUSA CAFÈ
11:45 a 13:45 – XERRADA: COM COMUNICAR LES ACTIVITATS QUE PROGRAMEM – a càrrec de MARC GALL de
l’empresa COMÈDIA (COMUNICACIÓ & MÈDIA)
COMEDIA. Comunicació & media és una agència de comunicació externa especialitzada en el sector cultural i d’oci a
Catalunya des de l’any 2003. Ofereix serveis d’auditoria i assessorament en comunicació; disseny, planificació i execució
de campanyes de premsa, publicitat, màrqueting i relacions públiques; serveis redaccionals, multimèdia i disseny gràfic.
Compta amb un equip de dilatada trajectòria professional, desenvolupada en el camp de la comunicació corporativa, els
mitjans de difusió i la gestió cultural. Entre els seus actuals projectes de comunicació es troba la Fira Mediterrània de
Manresa, el GREC - Festival de Barcelona, Festival Barnasants i la Mostra d’Igualada, entre d’altres.
En aquesta xerrada es donaran claus bàsiques i importants sobre com fer un pla de comunicació i difusió de les activitats
culturals i actuacions que es fan als teatres. Es permetrà que els assistents puguin compartir experiències i fer preguntes
al ponent.

La Jornada es realitza en el marc de la Mostra Nacional de Teatre Amateur de Pineda de Mar i com a
programadors de la XTAC disposeu d’entrades gratuïtes i d’un 20% de descompte en l’allotjament.
Heu de sol·licitar les entrades i l’allotjament amb antelació i com a màxim fins al dia 21 d’abril de 2016.

MOSTRA NACIONAL DE TEATRE DE PINEDA: SOL·LICITUD D’ENTRADES I
ALLOTJAMENT

Jornada programadors XTAC – 30/04/2016

