25,27 de juny I 2,4 de juliol
de 2013
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Com puc fer
realitat el
meu
projecte es
cènic?

DESTINATARIS

El projecte s’adreça a joves
artistes i companyies d’arts
escèniques que poden
beneficiar-se molt en compartir
experiències i adquirir eines
bàsiques de treball en els
diferents àmbits de la gestió
d’un projecte cultural. Els
usuaris que durant l’any fan ús
dels serveis de l’àrea de suport a
la creació de la Nau Ivanow,
essencialment joves companyies
de teatre que comencen a posar
en marxa projectes propis, seran
un col·lectiu al qual donarem
especial atenció.

DURADA

Els cursos tenen una durada de
16h, dividides en 4 sessions.
Cada sessió tracta un àmbit de
la gestió de projectes escènics.
S’han buscat professionals amb
experiència en cada tema i
capacitat de dinamitzar el diàleg
i l'intercanvi dels participants.
En la definició de la
programació s’han tingut en
compte els suggeriments i les
opinions que al llarg de l’any
manifesten els creadors que fan
ús de la Nau Ivanow, sobre les
necessitats i mancances en
l’àmbit de la gestió.

PROGRAMA
Sessió 1. Dimarts 25 de juny / 16 a 20h
La validació de “la idea”, a càrrec de Ramon Castells
En aquesta sessió es reflexiona sobre el correcte desenvolupament d’un projecte cultural: des de la
validació de “la idea”, passant per l’anàlisi correcta de l’entorn, fins arribar a la definició dels
aspectes organitzatius i financers que el faran possible.
L’eina ideal per treballar d’una forma endreçada aquests aspectes és el pla d’empresa que li serveix
a l’emprenedor com instrument de disseny, anàlisi i presa de decisions de la seva proposta, però
que alhora és la carta de presentació del projecte amb què es pot generar confiança i engrescar els
socis estratègics i financers necessaris .

Sessió 2. Dijous 27 de juny/ 16 a 20h
Aspectes jurídics i legals, a càrrec de Jordi Rodés
En aquesta sessió es reflexiona sobre els dubtes i les preguntes més freqüents a l’hora de
desenvolupar un projecte cultural. Què em suposa tenir els meus actors contractats? Què és i com
faig una factura? Un tiquet és una factura i em servirà per a la justificació? L’IVA representa un cost
per a mi i el meu projecte? I la llegenda dels 3.000€!!

Sessió 3. Dimarts 2 de juliol/ 16 a 20h
Captació de recursos i venda del meu ‘producte’, a càrrec de Xevi Gómez
Cada cop més es fa necessària la racionalització dels processos de producció dels productes
artístics. Lluny de ser un aspecte afegit, la producció és, a hores d’ara, l’eix essencial que acaba
conformant i dimensionant les propostes culturals. Des del repàs dels sistemes de producció teòrics
i pràctics, volem donar les eines per afavorir l’obtenció de recursos a tot tipus de projectes.

Sessió 4. Dijous 4 de juliol/ 16 a 20h
Com puc donar a conèixer el meu espectacle, a càrrec de Bàrbara Branco
Conèixer el funcionament dels mitjans de comunicació –on line i off line- i les estratègies per
dirigir-nos a ells perquè que les nostres convocatòries, accions, activitats i comunicats tinguin un
ressò adequat.

ponents
Ramon Castells, economista i gestor cultural
Cap d’Estudis del Consell Nacional de la sessions Cultura i de les Arts des de juny de 2009. Anteriorment, a l’Institut Català de les Indústries
Culturals, va centrar el seu treball en l’anàlisi dels sectors industrials de la cultura. En l’àmbit docent, és professor associat de la Universitat de
Barcelona, on imparteix l’assignatura Viabilitat economicofinancera d’empreses culturals, en el màster oficial en Gestió Cultural. Col·laborador
habitual dels cursos de postgrau en Gestió Cultural d’aquesta universitat, on imparteix classes d’emprenedoria per als alumnes de màster i postgrau.

Jordi Rodés, soci d’Ides Assessors
Nascut a Lleida, llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i Diplomat en Ciències Empresarial per la Universitat de Barcelona. Especialitzat
en tributació, comptabilitat, consultoria i gestió d’entitats sense ànim de lucre. Soci d’Ides Assessors SLL.
Ides Assessors sorgeix l’any 2005 de la iniciativa d’un grup de professionals de l’àmbit de l’assessorament financer i tributari d’orientar-se cap al
sector de les entitats d’iniciativa social. Ides Assessors és un despatx professional especialitzat en el suport i assessorament econòmic i financer,
tributari, laboral i legal d’entitats d’iniciativa social: associacions, fundacions, mútues, cooperatives,…

Xevi Gómez, productor
Format al Col·legi del Teatre de Barcelona i a l’escola Eòlia, fa d’actor des del 2000 a la vegada que produeix i distribueix obres com ara Sexe, amor i
literatura (amb David Verdaguer) o La síndrome de Bucay (amb Aida Oset). Com a productor, ha portat a escena Dos Punkis i un Vespino, Planeta
ESO, El Senyor de les Mosques, Teatre Comercial i Màgia Borrell. Membre fundador de les companyies 7 Para el KP i Donsamí Magradat, ha estat
director d’AGM Produccions.

Bàrbara Branco, responsable de comptes de comunicació cultural d’aPortada Comunicació
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb més de set anys d’experiència professional en l’àmbit de la comunicació
institucional, corporativa i cultural. Especialitzada en estratègies de comunicació i màrqueting cultural, i en estudis de públics de la cultura.

Informació

Dates:
25, 27 de juny; 2 i 4 de juliol de 2013
De 16 a 20h
Lloc:
Nau Ivanow, Hondures 28, Barcelona
Preu:
65€ tot el curs
25€ una sessió
Inscripcions i més informació:
formacio@nauivanow.com

