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        L’ART DE L’ACTOR                                                                      Del 19 de febrer al 29 d’abril de 2008

Les xerrades tindran lloc els dimarts de 20 a 22 hores
A la Universitat de Lleida (UdL), a l’edifici Polivalent. Campus de Cappont.
Universitat de Lleida, carrer Jaume II, 71
A l’Institut d’Estudis Ilerdencs, (IEI), a la Plaça de la Catedral, s/n

Preu de la matrícula: 30 euros

En acabar el seminari i havent demostrat llur assistència continuada,
els estudiants de la UdL obtindran 2 crèdits. A la resta d’assistents
matriculats se’ls lliurarà un certificat.

De llegir a interpretar Jordi Boixaderas
actor de teatre, televisió i cinema

Una tigressa, un jueu famós i
una colla de personatges

Ferran Rañé
actor i home de l’espectacle

Jürgen Müller
creador i actor de la companyia La Fura dels Baus

Manel Barceló
actor calaix de sastre (actor, director, autor, guionista, coreògraf)

Actors = oficiants, intèrprets, bruixots...

El cuerpo “vivido”

19 de febrer / a la UdL

26 de febrer / a la UdL

04 de març / a la UdL

11 de març / a la UdL

26 de març / a la UdL Teatre o Dansa Marta Carrasco
creadora, intèrpret i coreògrafa

01 d’abril / a la UdL El gest transportador Joan Segalés
creador, intèrpret i fundador de la companyia Vol Ras

08 d’abril / a la UdL
La creació personal:
les fonts d’inspiració i l’estil

Arnau Vilardebó
artista escènic

15 d’abril / a l’IEI El vers en el teatre d’avui Lluís Soler
actor

22 d’abril / a la UdL Interpretació dins l’escena Imma Colomer
actriu de teatre, televisió i cinema

29 d’abril / a l’IEI

OFICI D’ACTOR

“Dignificar” seria la paraula que defineix l’esperit d’aquesta nova edició del Seminari d’Escriptura Dramàtica i Dramatúrgia Escènica
que organitza la Universitat de Lleida amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs, tot recuperant l’impuls inicial que encetàrem plegats farà,
ara, vuit anys.

Dignificar la professió d’actor, sovint, difosa per la seva part més banal i frívola. Conèixer,  per davant de tot, la seva realitat artística:
la cuina de l’actor. Apropar les seves experiències al jovent i als ciutadans; participar del seu esforç per compartir amb nosaltres
els seus records artístics i els processos de construcció del seu treball. Desmitificar, també, velles i romàntiques idees sobre l’actor;
reconèixer el seu estatus social i accedir a un ventall prou variat de maneres de fer que ens permeti trencar amb la visió reduccionista
i trivial que sovint tenim d’aquest ofici.

Per a tots ells, no en dubteu, la nostra invitació és un repte. Nosaltres no dubtem de la seva sinceritat.

Lloc de matriculació:
Universitat de Lleida, Serveis Culturals
Edifici Polivalent (Cappont)
C/ Jaume II, 71 planta baixa
25001 Lleida
Tel. 973 70 33 90
Fax. 973 70 33 98

Coordinació:
Emili Baldellou
Ricard Boluda

Entre el moviment i la paraula Ada Vilaró
creadora, intèrpret, directora artística i pedagoga


