LA PRODUCCIÓ CULTURAL INFANTIL I JUVENIL: ELS SECTORS
EDITORIAL I DE LES ARTS ESCÈNIQUES
Dia: Dijous 19 d’abril de 2012
Lloc: Auditori de l’Ateneu Igualadí (c/ Sant Pau 9, Igualada)
A qui s’adreça: Professionals del sector de les arts escèniques i del sector
Editorial
El públic infantil i juvenil és un dels elements estratègics per al
desenvolupament de la cultura catalana d’avui. És públic de present i, com
a tal, s’ha de tenir cura de la seva formació i educació en valors culturals,
com a element vertebrador d’una societat i la seva identitat, de manera que
d’aquí uns anys pugui esdevenir un públic de futur amb criteri i un ampli
bagatge cultural.
Des d’aquest convenciment, s’organitza aquesta primer encontre entre els
professionals del sector de les arts escèniques per a tots els públics i de la
indústria editorial per a infants i joves, per tal de posar en comú opinions i
experiències pràctiques que permetin una major col.laboració entre aquests
dos sectors que treballen per a un mateix públic.
Programa
16:45 - 17:00 h. Presentació de la trobada a càrrec de Fèlix Riera,
director de l’Institut Català de les Empreses Culturals.
17:00 - 17:45 h. Taula rodona:
- Reina Duarte, presidenta del Consell Català del Llibre Infantil i
Juvenil.
- Jordi Ferré, president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana.
- Agustina Solé, directora del Jove Teatre Regina.
17:45 - 18:15 h. Casos d’èxit:
- “Gerónimo Stilton, el musical del Regne de la Fantasia”,
coproducció de Focus i Grup 62. A càrrec de Jordi Gonzàlez,
vicepresident de Focus.
- “Les Tres Bessones”, a càrrec de Maria Ivern, responsable de
projectes de Cromosoma, empresa associada a Kid’s Cluster.
Amb la col.laboració de: Kid’s Cluster
18:30 h. Visita a La Llotja professional.
20:00 h. Espectacle inaugural de La Mostra d’Igualada.
Al Teatre Municipal l'Ateneu, la Compagnie Les Trois Clés presenta La
Gigantea.
21:00 h. Copa de cava inaugural i degustació de “les galetes de La Mostra”
a l’Auditori de l’Ateneu Igualadí.

