PROGRAMA FORMACIÓ DE DINAMITZADORS/ES DE TEATRE FÒRUM INTERSECCIONAL DE LA XIXA TEATRE
75 hores de formació (online i presencial depenent del programa i de les possibles restriccions degudes a la Covid19)
14 hores de performance i 20 hores de pràctiques obligatòries
Mòdul

Descripció

Calendari

MÒDUL 1

Entrem en joc! Les eines teatrals bàsiques, el cos i la veu

Dissabte 5/03 de 10:00 a 14:00 (4 hores) – Presencial:
Introducció i benvinguda al curs, Cos i veu a través del teatre
Dissabte 12/03 de 10:00 a 14:00 (4 hores) – Presencial: El cos i la dansa
Dissabte 19/03 de 10:00 a 14:00 (4 hores) – Presencial: El clown i la co-creació
Divendres 25/03 de 18:00 a 20:00 (2 hores) Performance – Presencial
*Aquest mòdul acabarà amb una Performance

Mòdul intensiu d’entrenament: En aquest mòdul d’introducció es
convida als i les participants a investigar eines per al millor ús del
cos i la veu, la comunicació verbal i no verbal a partir d’eines
teatrals bàsiques: tècniques vocals, el clown, i la dansa. Posarem
en joc el nostre cos i la nostra creativitat.
MÒDUL 2

Accionem-nos vers la discriminació! De la
interseccionalitat a l’espai escènic
Les persones participants de la formació aprofundiran en els
significats de motivació i acció, qüestionaran els rumors i
estereotips i les actituds discriminatòries i/o racistes associades a
les persones de contextos culturals diversos, investigaran i
qüestionaran les relacions de poder i l'impacte que aquestes tenen.
Els i les participants es formaran en temes com la diversitat interna
i externa, la interculturalitat i la interseccionalitat gràcies a
dinàmiques teatrals, la improvisació i l’espai escènic.

MÒDUL 3

Co-construïm la peça de Teatre Fòrum
Ens centrarem en jocs i exercicis teatrals, en com construir
personatges, una peça de Teatre Fòrum i en l'estètica de les
Oprimides. Es tractaran les bases de la interpretació i de la direcció
teatral.

La Marató

Marató de Teatre Fòrum Intercultural
Les persones participants de la formació seran les protagonistes de
la Marató de Teatre Fòrum Intercultural amb la participació
d'organitzacions locals, veïns i veïnes de Barcelona i convidats/des
internacionals que participaran en la cloenda del projecte europeu
COBU.

Total
Hores
14

Divendres 8/04 de 17:30 a 20:30 (3 hores) – Online:
Relacions de poder, Consciència de rang, Diversitat interna i externa
Dissabte 9/04 de 10:00 a 13:00 (3 hores) – Presencial:
Jocs i exercicis teatrals per treballar els continguts de la formació
Divendres 22/04 de 17:30 a 20:30 amb Daniela Ortiz (3 hores) – Online:
Art i interseccionalitat
Divendres 29/04 de 17:30 a 20:30 amb Lola López (3 hores) – Presencial:
Interculturalitat
Dissabte 30/04 de 10:00 a 13:00 (3 hores) – Presencial:
Jocs i exercicis teatrals per treballar els continguts de la formació

15

Dissabte 7/05 de 10:00 a 13:00 (3 hores) - Presencial
Dissabte 14/05 de 10:00 a 13:00 (3 hores) - Presencial
Dissabte 21/05 de 10:00 a 13:00 (3 hores) - Presencial
Dissabte 28/05 de 10:00 a 13:00 (3 hores) - Presencial
Dissabte 4/06 de 10:00 a 13:00 (3 hores) - Presencial
Divendres 10/06 de 11:00 a 14:00 (3 hores) – Presencial

18

Dissabte 11/06 de 15:00 a 17:00 (2 hores) – Presencial (assaig)
Dissabte 11/06 de 17:00 a 21:00 (4 hores) – Presencial

6

Mòdul

Descripció

MÒDUL 4

Treballem en xarxa: l’art de la multiplicació
Els i les dinamitzadores participants es formaran sobre el treball en
xarxa, la redacció de projectes socials i de teatre fòrum, i la seva
avaluació amb una mirada centrada en la necessitat de continuar
treballant la interculturalitat, la interseccionalitat, la sostenibilitat, la
creativitat i el teatre a través d'eines digitals en temps de
pandèmia.
Es treballarà en la formació i gestió de grups, i en la gestió de
sessions online.

MÒDUL 5

Fase de pràctiques obligatòries

Pràctiques

Mínim 20 hores entre juliol i novembre
En aquest mòdul s'investigarà el rol de la persona facilitadora, les
participants aprendran tècniques de facilitació de grups i estratègies
per adscriure, comprometre, mantenir participants, comunicar
eficaçment, gestionar conflictes, establir objectius i durada de les
sessions, seleccionar activitats, trobar i gestionar espais, integrar
eines digitals en la facilitació i en la creació de performances
teatrals. S’aprofundirà també sobre el concepte de democràcia
produnda i veurem casos pràctics d’acompanyament de processos
creatius.
Es realitzaran tres sessions de supervisió grupal de les pràctiques i
es podran demanar reunions de supervisió individualitzada.

Masterclass

Masterclass de Teatre Fòrum Interseccional

Tancament

Tancament Final

Les persones participants de la formació seran les protagonistes
amb els seus grups de la Masterclass de Teatre Fòrum
Interseccional amb la participació d'organitzacions locals i veïns i
veïnes de Barcelona.

Avaluació de la formació i tancament final

Calendari

Total
Hores

Divendres 17/06 de 11:00 a 14:00 (3 hores) – Presencial – Exemple de projecte
de Teatre Fòrum amb Joves
Divendres 8/07 de 17:30 a 20:30 amb Ana Fernández Aballí i/o Daniela Eletti (3
hores) – Online: Treball en xarxa i projectes
Divendres 15/07 de 17:30 a 20:30 amb Ana Fernández Aballí (3 hores) – Online:
Teatre i eines digitals
Dissabte 16/07 de 10:00 a 13:00 (3 hores) – Presencial: Avaluació i fonaments de
facilitació de grups de Teatre Fòrum

12

Dissabte 3/09 de 10:00 a 13:00 (3 hores) – Presencial: Facilitació de grups
Dissabte 10/09 de 10:00 a 13:00 (3 hores) – Presencial: Facilitació de grups
Dissabte 17/09 de 10:00 a 13:00 (3 hores) – Presencial: Sessió autogestionada
Divendres 7/10 de 17:30 a 19:30 (2 hores) – Online: Supervisió grupal de les
pràctiques
Divendres 21/10 de 17:30 a 19:30 (2 hores) – Online: Supervisió grupal de les
pràctiques
Divendres 4/11 de 17:30 a 19:30 (2 hores) – Online: Supervisió grupal de les
pràctiques

15

Dissabte 12/11 de 12:00 a 14:00 (2 hores) – Presencial (assaig)
Dissabte 12/11 de 16:00 a 20:00 (4 hores) – Presencial

18

Dissabte 19/11 de 10:00 a 13:00 (3 hores) – Presencial

6

FORMACIÓ DE
DINAMITZADORES
DE TEATRE FÒRUM
INTERSECCIONAL

DANIELA ORTIZ
Nascuda a Cusco, Perú (1985), pretén generar narracions visuals o``n els
conceptes de nacionalitat, racialització, classe social i gènere són entesos de
manera crítica per analitzar el poder colonial, capitalista i patriarcal. Els seus
projectes i investigacions aborden els sistemes de control migratori europeu, el
seu vincle amb el colonialisme i mecanismes legals creats per les institucions
europees per poder exercir violència contra les poblacions migrants i
racialitzades. La seva tasca artística se centra en treballs de ceràmica, collage,
dibuix i altres formats com llibres per a nens, intentant allunyar-se de les
estètiques conceptuals eurocèntriques. És mare, dona xerrades, tallers i participa
de discussions i lluites contra el sistema de control migratori europeu i racisme
institucional.

LOLA LÓPEZ
Experta en Interculturalitat, Convivència i Migracions. Especialitzada en
antropologia cultural, des de 2012 és directora del Centre d'Estudis Africans i
Interculturals. És membre de la Taula per la Diversitat en l'Audiovisual del
Consorci de l'Audiovisual de Catalunya i membre fundador del col·lectiu Stop
als Fenòmens d'Islamofòbia (SAFI). Pertany a la Comissió Directora de la Xarxa
Antirumors i ha treballat en diversos programes de l'Ajuntament sobre la
convivència en el marc del Pla Barcelona Interculturalitat.

MAMADOU DIOL
Creador de la Companyia de Teatre Fòrum Kaddú Yaarax de Dakar (Senegal),
seu del CTO Dakar. Ha impartit per tot el món tallers i classes magistrals
sobre el Teatre de l’Oprimit, el teatre com a eina de Treball Comunitari i el
teatre fòrum com a forma de sensibilització en la salut. És organitzador i
director general del Festival Internacional de Teatre Fòrum de Dakar des de fa
més de 15 anys.

FORMACIÓ DE
DINAMITZADORES
DE TEATRE FÒRUM
INTERSECCIONAL

FÉLIX MORENO (OH FÉLIX)
Va estudiar teatre a Madrid i es va iniciar al clown amb Hernán Gené. Formant-se
després amb mestres com Philip Gaulier, Johnny Melville, Elliot, Leo Bassi, Jango
Edwards, Eric de Bont i Antón Valen, entre d'altres.
Ha actuat amb diferents companyies de teatre i realitza espectacles i animacions
diverses per a públics de totes les edats, tant de sala com de carrer.
Com a formador, ha impartit tallers a Espanya, Colòmbia, Perú, Brasil...
Actualment imparteix classes regulars de clown a Barcelona, a escoles com
Laboratori Teatre o Tot Arts Teatre.

Coordinadora de la formació: Daniela Eletti
També comptarem amb la participació d’altres formadors i formadores internacionals.

