
                              
                               

        ESPAI PRO 
                           ACTIVITATS PROFESSIONALS 
 
 
 
La Fira de Titelles de Lleida, com a plataforma de mercat especialitzada en espectacles de titelles i en el 
teatre de protagonisme plàstic, ofereix un espai al servei dels professionals acreditats, de compra i venda 
d’espectacles, d’interrelació entre artistes, creadors i programadors i, alhora, un espai potenciador del 
debat entorn de l’art dels titelles, durant la celebració de la Fira de Titelles. 
 

Dies:     29, 30 d’abril i 1 de maig de 2016 
Lloc:     Pl. de l’Hort de Santa Teresa    (Carpa davant el Centre de Titelles de Lleida) 
Horari:  divendres de 10 a 21 h, dissabte de 10 a 21 h i diumenge de 10 a 16 h 

 
DINS L’ESPAI PRO HI TROBAREM 

• Divulgació d’activitats professionals 
Espai obert als professionals del sector destinat a divulgar-ne la seva tasca cultural. 

 

• Presentacions de projectes 
Espai de presentació i intercanvi de projectes. 

 

• Presència de les companyies inscrites a la 27a Fira de Titelles 
Espai per visualitzar tots els vídeos dels espectacles presentats aquesta edició de la Fira. 

 

• Espai de bar 
Zona de descans i convivència, generador sovint de noves relacions i possibilitats laborals. 

 

• Altres serveis 
Ordinadors a la vostra disposició i wifi. 

 
ACTIVITATS 
Divendres 29 d’abril  
 

De 10 a 14 h    9es Jornades Tècniques (1a part) 
La partirura de l’objecte. El cos de l’actor i el cos del titella 
Master Class: Duda Paiva 
Preu: 65 €, 55 € (socis TTP) / Inscripció prèvia  / Lloc: Aula de Teatre / Dirigit a actors i titellaires  

 
D’11 a 14 h    9es Jornades Tècniques 

Com utilitzar l’email màrqueting per millorar la nostra estratègia de comunicació 
Taller COFAE: Pepe Zapata  
Gratuït / Inscripció prèvia / Lloc: Centre de Titelles / Dirigit a companyies i professionals culturals  
 

D’11.30 a 14 h    9es Jornades Tècniques 
#TTPforma: Ser o no ser? Fires i festival, o com posar en valor les arts escèniques  
per a nens i nenes 
Organitza: TTP 
Preu: gratuït / Inscripció prèvia a www.ttp.cat / Lloc: Espai PRO / Dirigit a professionals de les arts escèniques 
 

A les 20.30 h         Aperitiu Inaugural 
Inauguració de l’Espai PRO + Celebració 30 anys Centre de Titelles de Lleida 
Inauguració 16a Fira del Llibre de les Arts Escèniques 

 
Dissabte 30 d’abril  
 

De 10 a 14 h    9es Jornades Tècniques (2a part) 
Master Class: DudaPaiva Company 

 
De 14.15 a 15 h    Presentació Festivals Internacionals de Titelles 

Presentació Projecte Fira Coproducció: Onírica Mecánica i Tombs Creatius 
Aperitiu 

 
Diumenge 1 de maig  
 

De 14.15 a 15 h    Presentació Espai Carles Cañellas 
Mercartes  
Aperitiu 



 
9es              JORNADES TÈCNIQUES 

 
 

MASTER CLASS  
 
MASTER CLAS DUDAPAIVA COMPANY 
 
L’objectiu d’aquesta Master Class és oferir als actors, titellaires i ballarins la possibilitat 
de desenvolupar un diàleg corporal amb un segon cos: l’objecte. Dirigit a actors, 
actrius, titellaires i estudiants de teatre. 

 
TALLER COFAE, a càrrec de PEPE ZAPATA 
Com utilitzar l’email màrqueting per optimitzar la nostra estratègia 
de comunicació 
L’email màrqueting és un dels mitjans més accessibles, utilitzats, econòmics i efectius 
per a comunicar-nos amb els nostres públics i les nostres comunitats. Una correcta 
estratègia d’email màrqueting (integrada a l’estratègia de continguts) i una elaboració 
correcta dels correus electrònics ens ajudaran a incrementar els ràtios d’obertura i clic. 
Dirigit a les companyies i professionals culturals. 
 

 
#TTPforma 
Ser o no ser? Fires i festivals, o com posar en valor les arts escèniques per 
a nens i nenes 
 

Per què moltes fires i festivals no reivindiquen el seu discurs artístic a través dels 
espectacles infantils i juvenils o simplement són una quota dins de la seva programació. 
Què li demanen els directors artístics a un espectacle infantil? 

 
 
 
 
 

           Centre de Titelles de Lleida - Tel. 973 27 02 49 - centre@titelleslleida.com -  www.firatitelles.com 

 

Dies i horari: 29 i 30 d’abril, de 10 a 14 h 
Lloc: Aula de Teatre 
Inscripció prèvia: espectadors@titelleslleida.com Tel. 973 270 249 (places limitades) 
Preu: 65 €, 55 € (socis TTP), 45 € (alumnes de l’Aula de Teatre de Lleida) 
Activitat coorganitzada amb l’Aula de Teatre de Lleida 
 

 

Dia i horari: 29 d’abril, d’11 a 14 h 
Lloc: Centre de Titelles de Lleida 
Preu: Gratuït  
Inscripció prèvia: Centre de Titelles de Lleida (places limitades) 
espectadors@titelleslleida.com Tel. 973 270 249 
Activitat coorganitzada amb COFAE i INAEM – Ministeri d’Educació, Cultura i Esports 
 

 

Dia i horari: 29 d’abril, d’11.30 a 14 h 
Lloc: Espai PRO 
Preu: Gratuït  
Inscripció prèvia: www.ttp.cat (places limitades) 
Activitat coorganitzada amb l’Aula de Teatre de Lleida 
 


