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GUIÓ REUNIÓ PLATAFORMA DE DIFUSIÓ INTERNACIONAL
DE LES ARTS ESCÈNIQUES. ILLES BALEARS 2013

1. INFORMACIÓ ORGANITZACIÓ

2. DATES 

PROPOSTA IEB: Plataforma a Mallorca del 10 al 12 de setembre (o del 12/13 al 15)
( Fira Tàrrega del 5 al 8 de setembre) 
Les AA no ho tenen clar. Si el format que decidim finalment ha d’incloure públic pensam que seria millor dur-
ho a terme en cap de setmana.

Proposta:
inauguració dimarts 10 al vespre, 
dia 11 sencer
dia 12 intensiu fins al migdia (en funció de les companyies)

(o del 12/13 al 15)

3. FORMAT

Pendent de determinar:

• Híbrid, algunes obres senceres, alguns showcases (illescena híbrid)
• Obres obertes al públic, gratuïtes o amb bonus de participació (Illescena proposa una mostra oberta 

per al públic, gratuïta o amb bitllet vàlid per a totes les sessions a preu simbòlic.
• Sessions exclusives per professionals 
• Seria una mostra de noves produccions i/o produccions ja estrenades??
• tots els gèneres i formes híbrides: text, dansa, circ, carrer, familiar, objectes, nous formats
•  mitjana de xxxx  produccions (a determinar segons propostes presentades)
• Programació d’altres espais?

4. ESPAIS

Col·laboració amb l’Ajuntament de Palma pendent de determinar 

1. Teatre Xesc Forteza, utilitzant l’exterior, les aules i halls i sala gran. 
2. Teatre Mar i Terra, aforament  152 persones, 3 sales i vestíbul per dur a terme xerrades
3. Altres espais que es proposin: Teatre del Mar...
4. Altres espais de creació

5. PRESENTACIÓ DE LES BASES DE SELECCIÓ (Veure Annex I)
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6. DEFINIR MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
2 representants de l’IEB, 1 rep de aPortada, director artístic, 1 assessor de fora

7. ALTRES ESPAIS PROGRAMAR PRODUCCIÓ BALEAR

8. PROPOSTA DE MARQUES 

9. COMPANYIES NO SELECCIONADES. PRESENTACIÓ DE PRODUCCIONS EN ESPAI 
ALTERNATIU.

10. SESSIONS DE FORMACIÓ. PROPOSTES

ESMENES QUE ENS HAN FET:
• Aportacions que faran les companyies pel que fa a programadors interessats en els seus
 productes  
• Possibilitat de convidar programadors d’espais públics 


