
Actors i actrius
ho som totes!

Mirada Intercultural i

Intergeneracional

SEMIPRESENCIAL

Eines innovadores, creatives i

vivencials 
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És crucial entrenar-nos en aquestes eines per
construir comunitat, per donar-nos l'oportunitat
entre totes i tots de construir un món més just i
solidari.

Aquesta Formació de TEATRE SOCIAL tindrà una
mirada Intercultural i Intergeneracional i es
realitzarà en la modalitat ONLINE o
PRESENCIAL (Can Castelló, en funció de la
Covid19). 

Treballarem sobre històries de vida, les relacions
humanes, les diferències i les coincidències que
tenim en el grup, fent servir el teatre com a eina
d'expressió i de transformació personal i social.
Actors i actrius ho som totes! Si encara tens
dubtes, pots venir a la sessió informativa (28/09)!

Teatre Social
Teatre Fòrum
la Performance

El grup de Teatre social del Districte de Sarrià -
Sant Gervasi "Jo puc fer-ho" i La Xixa Teatre et
convidem a participar en l'Espai Creatiu de
Teatre Social "Noves Mirades". En aquesta
formació treballarem les eines de;

Entenem que les arts escèniques són
importants per propiciar el canvi social. Aquest
tipus de teatre és el teatre per la Justícia Global
que humanitza els relacions i ens enfronta a
desafiaments reals i concrets vers conflictes
quotidians i transcendentals.

Els jocs i exercicis de desmecanització
Tècniques vocals. El maneig de la meva
càmera al teatre virtual
La Interculturalitat de la nostra vida
quotidiana i els rumors

Introducció al clown social, el mim i la
comèdia.
Les temàtiques de discriminació
representades teatralment
Portar a escena episodis Interculturals

Mòdul IV:

Mòdul V:

PRESENTACIÓ FINAL
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*Durant la sessió del 19 d'octubre i del 30 de novembre comptarem amb la presència de
Rodrigo Araneda i Silvia Albert Sopale, experts en Convivència Intercultural i Creativitat.
En aquests casos, es realitzarà una classe magistral oberta al públic.

28 de setembre  
5, 19* i 26 d’octubre 
2, 9, 16, 23 i 30* de novembre 
14 i 21 de desembre

17h-19h.
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Activista antirracista i pels drets LGTBIQ+. En aquesta xerrada, en Rodrigo ens
compatirà la seva experiència com a gestor de projectes d'acollida, ajuda i
suport per a la inclusió de persones migrants i refugiades LGBTI +, que ha
desenvolupat els últims 15 anys a l'organització ACATHI.

Actriu, dramaturga i activista afroespanyola. En aquesta xerrada, la Sílvia
ens compartirà la seva visió sobre la relació entre el teatre i la
interseccionalitat (enfocament que subratlla la interrelació entre els
diferents eixos que ens identifiquen, com ara el gènere, la classe social,
l'origen cultural, l'orientació sexual.., entre moltes altres).


