A RAMON...
Digue'm? eixa és la primera paraula que Ramon deia quan
el cridaves, jo sempre em preguntava, per què "digue'm" i
ell sempre em deia, ei!! socio què passa? a mi no m'agrada
parlar per telèfon...
Després d'una nit de borratxera i excessos inconfessables,
Ramon em va cridar pràcticament a les poques hores d'anar
al llit; ei!! socio què fas? Estava dormint, li vaig dir. Dormint?
jo me n'he alçat m'he fet un Eferalgan i vaig a mirar-me
unes prestageries per al menjador... ens vegem esta nit al
Micalet...
Acabàvem les funcions del "Ballant" fets pols i jo li deia al meu
socio men vaig a dormir que no puc més, doncs... jo me'n
vaig a fer unes xanques a una discoteca... i potser estaria tota
la nit fent xanques.... tota la nit.

DES DEL FÒRUM DE LAWEB DE LAAPV...

LCFR  Sobran las palabras. Solo sentir el aplauso,
las sombras de todo el mundo que ha
estado allí. La vida no es justa ni
explicable, por eso quered, sentid, reid
i cantaos alguna COPLA de vez en
cuando. Adiós mi niño.
R

RAMÓN, sigues vivo en muchos
corazones. Eres el más grande.

S

Ramon: ALEGRIA i TENDRESA.

Aquestes paraules sols són una reflexió, de com volem
recordar a Ramon, amb alegria, amb un somriure... encara
que l'ànima estiga trencada.
Ara estaràs en altre lloc, amb altres amics però de segur que
els parlaràs de nosaltres i fareu cabarets i cantareu i ballareu
com feies ací. Segur que només presentar-te has fet la Banana
o la Lirio i tels has clavat a tots a la butxaca.
Bravo Ramon, RABO!!!
PD: Socio, la teua mare em va dir que no deixarem de fer
teatre, tu ho volies així, a una mare no podem dir-li que no,
veritat? Aleshores com no puc fer que tornes, farem teatre...
no sé quan ni com... però ho farem.
Sempre que pugem en un escenari, tu també estaràs allí.
Amb l'ànima trencada però amb un somriure... a Ramon.
Paco Trenzano i Amparo Oltra
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webs recomanades

Estimats amics,
Una vegada més, FUNDACIÓ AISGE i AAPV, han col·laborat estretament en el desenvolupament
dactivitats de formació per als actors professionals.
En aquesta ocasió, es va tractar dun Taller de Direcció dActors, dirigit pel prestigiós director Mariano
Barroso, qui durant cinc dies, va compartir els seus coneixements amb els alumnes del curs, en el Palau
de Pineda de València.

www.fia-actors.com
Web de la Fédération Internationale des Acteurs
amb informació de trobades internacionals
dassociacions dactors, informe de programes
dajudes a nivell europeu i enllaços a sindicats
dactors de tot el món.

Varis són els agraïments que FUNDACIÓ AISGE vol manifestar, en relació a aquest taller.
En primer lloc, a la Fundació per a la Investigació de lAudiovisual (FIA), especialment al seu director,
Joan Alvarez, per col·laborar de forma tan activa i eficaç en lorganització del taller.
En segon lloc, a lactor Oscar Jaenada, qui va participar
en el curs, visitant-nos un dia, per compartir les
seues experiències professionals amb les seus
companys valencians.
Finalment, a Isabel Carmona, dAAPV, pel seu
desinteressat suport, en la consecució del curs.

http://documentacionteatral.mcu.es
Pàgina del Centre de Documentació Teatral del
Ministeri de Cultura on trobaràs una ampla guia
teatral, arxius fotogràfics, estrenes, un catàleg
videogràfic i un apartat amb els enllasos a la resta
de centres de documentació teatral de lEstat
Espanyol.

A tots ells, GRÀCIES!!
Regina Enguídanos Coronel
Coordinadora Tècnica dAISGE
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http://teatroenlaeducacion.blogspot.com
Plana web on podràs trobar tota la informació
relativa al Diploma de Teatre en lEducació, amb
el programa i un link per a fer la preinscripció. A
banda de molts enllaços interessants i un fòrum
on poder deixar la teua opinió.
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CURSOS

per actors:

Cursos
Tenim diners
Tenim els contactes
Tenim il·lusió
Tenim mitjans
Tenim idees (unes quantes)
Però ens faltes tu
Ens falta lassociat
que ens diga el que vol
que ens diga com el vol
que diga sí, o no, però que diga alguna cosa.
Si vols fer un curs, amb , amb , amb qui siga ,
digues-ho. Ho buscarem.
Però tu, associat demana, ja veurem com aconseguir-ho.
Tenim previstos aquests cursos:
Improvisació, amb Pablo Pundik (Teatro Asura de Madrid)
Interpretació, amb Juan Mandli
Bufó o Comèdia Humana, amb Berty Tovías (Institut del
Teatre de Barcelona)
Entrenament actoral, amb Antonio Simón
Interpretació davant càmera
Valencià

-

taller de màgia, per serpentina
teatro, el 28 dabril a rugat i 30
de juny a benicull de xúquer.

-

taller de titelles, construcció de
titelles de vareta, per edu borja,
el 27 de maig a sagunt.

-

taller dexpressió (de 13 a 17
anys), del 3 al 14 de juliol a
lescola de lactor.

-

taller de globoflexia, per serpentina teatro, l1 de maig a cofrents,
el 6 a palmera i el 28 de juny a
benicull de xúquer.

-

tu i jo som tres (el duo de clown), impartit per sergio claramunt, del 5 al 9 de juny a payasospital.

-

-

taller de teatre per a xiquets, per
vida en escena, del 3 al 24 de
maig a almiserà.

-

curs de la investigació a la pràctica
artística: la creació en la dramatúrgia musical, sarc, del 5 al 12
de juny al c.c. la beneficència.

curs intensiu destiu, taller
col·lectiu dinterpretació: shakespeare i més, impartit per dafni
valor, jose giménez, toni belloch,
del 3 al 14 de juliol al taller darts
escèniques.

-

curs teatre musical (interpretació,
cant i ball), del 3 al 28 de juliol
a lescola de lactor.

-

art dramàtic  proves daccés,
11 i 12 de juliol a lescola de
lactor.

-

classes particulars de valencià, al
centre carles salvador.

-

curs de valencià, amb vanessa
cano els dijous a ca revolta.

-

-

metodologia per a la interpretació, per josé galotto, del 8 al 25
de maig a lescola de lactor.

-

ritme i moviment, impartit per
jimena cavalletti, del 22 al 26 de
maig a payasospital.

-

taller de titelles, marionetes de
fils, per edu borja, el 19 de juny
a vilamarxant.

-

el clown: cant, objecte sonor i
instrument musical, impartit per
haim isaacs, del 19 al 30 de juny
a payasospital.

-

curs de teatre vàlid per a les
proves daccés destudis dart
dramàtic, a lescola de lactor.

-

curs la gestió cultural a la frança
i a espanya a principi de segle
XXI, sarc, del 9 al 12 de maig al
c.c. la beneficència.

altres:
-

Salut i treball per a tots
Comissió de formació

-
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cursos; émfasi, modulacions, ritmes i interpretació oral del text,
per josep manuel gil del 3 de
maig al 5 de juliol a laula de
teatre de la s.c. el micalet.

cursos intensius de llengua nivels
oral, elemental, mitjà i superior,
i curs de fluïdesa i correcció oral,
inscripcions fins al 28 dabril, curs
durant maig al centre carles
salvador.
curs de dret aplicat a la gestió
cultural, sarc, del 28 dabril al 5
de maig al c.c. la beneficència.

-

curs les tecnologies de la informació en la gestió cultural, sarc,
el 15 i 16 de maig al c.c. la beneficència.
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AJUDES, BEQUES, CONCURSOS...

teatre:
-

audiovisual:
-

funció vídeo-festival de minimetratges, fins al 28 dabril.

-

concurs danimació per la pau,
fundació per la pau, fins al 30
dabril.

-

-

ajudes per a lorganització i desenvolupament a espanya de festivals i certàmens de cinematografia i arts audiovisual, icaa, per
als festivals que es celebren al
segon semestre de lany, fins al
30 dabril.
convocatòria de propostes de
suport a la distribució transnacional de pel·lícules europees,
fins al 30 dabril.

-

imatge india, documentals, curts
i llargmetratges, fins al 30 dabril.

-

programa de beques per a artistes unesco-aschberg, artistes en
les disciplines de les arts visuals,
música, dansa, creació literària,
arts dramàtiques i arts dels media, fins al 30 dabril.

-

residències a linstitut sacatar de
brasil del programa de beques
per a artistes unesco-aschbert,
en làmbit de les arts escèniques,
artistes visuals i artesans, estades
a lilla ditaparica (bahia) de brazil,
fins al 30 dabril.

-

-

-

-

residències per a artistes del
mccoll center for visual arts,
charlotte, fins a l1 de maig.
suport a la promoció i a laccés
al mercat en làmbit de les xarxes
de cooperació entre festivals
audiovisuals europeus, programa
media plus, fins al 10 de maig.
ajudes a xicotetes i mitjanes empreses del sector audiovisual de
la comunitat valenciana per a tvmovies, fins al 10 de maig.
valència crea, curt, videoart, fotografia, dansa i música, còmic,
disseny gràfic, comunicació corporativa, disseny interactiu, disseny de moda adult i infantil ,
entre el 6 i l11 de maig (segons
modalitat).

-

concurs mans unides de televisió,
fins al 12 de maig.

-

subvencions per a la producció
de llargmetratges cinematogràfics
que sigan lòpera prima o el segon llargmetratge dun nou realitzador, institut català de les indústries culturals, fins a l1 de
juny.

Més informació a l'aapv: tel. 963528198 i per e-mail info@aapv.net
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-

-

-

-

subvencions per a la promoció
del cinema dautor, institut català
de les indústries culturals, fins a
l1 de juny.
ajudes per a la producció de
curtmetratges, icaa, fins al 16 de
juny.
residències per a realitzadors de
cinema digital i experimental, fins
al 16 de juny.
convocatòria de propostes de
supor t a la difusió televisiva
dobres audiovisuals europees,
programa media plus, fins al 16
de juny.

-

III temporada cortocircuito, projeccions de curtmetratges, oberta
la recepció de treballs.

-

II cicle de projeccions autor en
curt, oberta la recepció de treballs, projeccions per ordre
dinscripció fins a juny 2006.

-

programa de conservació del
curtmetratge valencià, www.ivaclafilmoteca.es

-

-

programa de beques per a artistes unesco-aschberg, artistes en
les disciplines de les arts visuals,
música, dansa, creació literària,
arts dramàtiques i arts dels media, fins al 30 dabril.

-

residències al darpana academy
of performing arts del programa
de beques per a artistes unescoaschberg, fins al 30 dabril.

-

residències a linstitut sacatar de
brasil del programa de beques
per a artistes unesco-aschbert,
en làmbit de les arts escèniques,
artistes visuals i artesans, estades
a lilla ditaparica (bahia) de brazil,
fins al 30 dabril.

-

residències al théâtre du trident
de québec del programa de beques per a ar tistes unescoaschberg, fins al 30 dabril.

-

residències al watermill center
en els eua del programa de beques per a ar tistes unescoaschberg, fins al 30 dabril.

-

-

3r. concurs de minipeces teatrals,
organitzat per taller darts escèniques, fins al 23 de juny.

-

premi lespectacle teatral, per a
obres teatrals inèdites escrites
en castellà, fins al 5 de maig.

1er. concurs de números de clown, convocat per escola de payasos los hijos de augusto, fins al
31 de juliol.

-

XV concurs de projectes de teatre amateur dalacant, fins al 8
de maig.

residències per a companyies
escena poblenou-centre cívic can
felipa, sol·licituds durant 2006.

-

convocatòria destada, les golfes
de can fabra-factoria darts escèniques, destinada a afavorir i impulsar la creació, la investigació,
lexperimentació i la formació
dels professionals de les arts
escèniques, demanar les bases a
lesgolfes@aadpc.com.

-

beques per a la realització de
cursos didiomes en països de la
unió europea, fins a juliol.

-

beques del centre nacional de
dansa contemporània, fins al 31
de juliol.

Residències per a titellaires i investigadors en linstitut internacional de la marioneta de frança
del programa de beques per a
artistes unesco-aschberg, fins al
30 dabril.

-

XV concurs de textos teatrals
dirigits a públic infantil, fins al 15
de maig.

-

beques destudi ian fleming musical theatre awards, convocat
per musicians benevolent fund,
fins al 26 de maig.

-

premis sgaefundació autor
dinvestigació, per a tesi doctoral
i treballs dinvestigació de llicenciatura, màster o altres estudis
de postgrau, fins a l1 de juny.

-

XIII premi de literatura eròtica,
la vall dalbaida, fins al 19 de maig.

-

I premi de poesia altabix, escrit
en valencià, fins al 30 de maig.

altres:
-

-

beques per a la realització de
treballs dinvestigació dins del pla
destudis del valencià actual, fins
al 5 de maig.
premis solstici de literatura jove
de manises per a motivar la creació en valencià, fins al 12 de maig.

-

XXXI edició del concurs de
novel·la curta gabriel sijé, fins al
30 de juny.
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FESTIVALS I MOSTRES

-

albena teatre: 13, el 3 de maig
la facultat de filologia de valència;
el 14 a puçol; el 18 a vinaròs i el
27 a alcoi.

-

ananda dansa: soñando alicia, el
2 de juny a aldaia.

-

anem anant teatre: circus, l11
de juny a riba-roja.

-

arden produccions: hotel venezia
(othello), el 19 de maig a alboraia
i el 25 a alcoi.

-

bambalina: la sonrisa de federico
garcía lorca, del 2 al 7 de maig a
saragossa.

audiovisual:
-

1ra. setmana del cinema de dénia,
scénia, a partir del 6 de maig de
2006.

-

festival internacional de cinema
de comèdia de peníscola, del 19
al 26 de maig.

-

maçar t, festival de cultura
contemporània, del 21 al 23 de
juliol a figueres.

-

V festival de curtmetratges radio
city, del 8 de maig a l1 de juny.

-

I festival internacional de
curtmetratges actua dintermon
oxfam, del 8 al 10 de juny al
cercle de belles arts de madrid.

-

II cicle de projeccions autor en
curt, projeccions el segon dijous
de cada mes fins a juny 2006 a
lsgae.

-

21a. edició festival internacional
de cine cinema jove, del 17 al 24
de juny.

-

-

13 mercado internacional del
curtmetratge, cinema jove, del
21 al 24 de juny.

-

-

I mostr a de documental
universitari europeu dalacant,
mostrari, del 9 al 12 de maig a
la universitat dalacant.
alzinema, setmana de cine i
literatura dalzira, del 10 al 14 de
maig.

III temporada cor tocircuito,
projeccions de curtmetratges a
diferents pubs de valència, (jack,
el tuerto; la claca; mitjanit; kraken
i nueve tragos).

teatre:
-

-

festival internacional del conte,
un torren de contes, del 2 al 6
de maig a torrent.
festival darts escèniques 10db,
del 4 al 13 de maig a burjassot.

-

trobada, la gestió cultural a frança
i a espanya a principis del segle
XXI, del 9 al 12 de maig al sarc.

-

festival internacional de teatre
de carrer de vila-real, del 19 al
21 de maig.

-

XV concurs de projectes de
teatre amateur dalacant, del 23
al 25 de maig.
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-

-

-

-

mostra de teatre dalcoi, del 24
al 27 de maig.
exposició el teatre: tota una
història, fins al 28 de maig al
centre teatral escalante.
castelló, a ritme de conte, fins al
31 de maig a rafalenca de
castelló, vinaròs, borriana,
moncofa, onda, almenara.

-

-

a cau dorella, literatura de cordell,
els dimecres a laula de teatre
de la societat coral el micalet.
circuit café-teatre, a alacant, alcoi,
almassora, benicàssim, betxí,
borriana, castelló, el grao de
castelló, ibi, manises, sant joan,
sant vicent del raspeig, sax,
torrent, les useres, valència,
vilafames i vila-real.

-

la banda del drac: balleu, balleu,
el 10 de juny a algemesí; el 21 a
villar del arzobispo; el 23 a la
font de la figuera i el 29 a
lalqueria de la comtessa.
la festa del rei, el 15 de maig a
lalcúdia de crespins; el 19 a sumacàrcer i el 21 de juny a benifairó de la valldigna i a benifairó
de les valls.

-

bramant: construyendo a verónica,
el 25 de maig a alcoi.

-

la catopa teatre: en la frontera
del caos, el 3 de maig a swan; el
9 a ca revolta i el 18 a lo rat
(torrent).

escena oberta, mostra de peces
de teatre breu, el 5 de juny a la
sala matilde salvador.

-

lectures en veu alta (valencià i
castellà), els dilluns a la biblioteca
pública de valència.

carme teatre: que vienen los
negros, fins al 14 de maig al carme
teatre.

-

circ gran fele: xaloc, el 28 de
maig a alaquàs.

-

combinats: la volta al món en 80
dies, l11 de maig a godella i el
16 a ontinyent.
tris, tras, trus. una història de sentits,
el 26 de maig a alcoi.

-

-

companyia teatre micalet: cuina
i dependències, el 27 de maig a
alcoi.

-

lhorabaixa teatre: merlí, el 25
de maig a guadasséquies i el 25
de juny a rafelbunyol.

la dependent: h2o, el 5 de maig
a quart de poblet; del 12 al 14
al teatre arniches dalacant; el 19
a bétera; el 20 a xirivella; el 25 a
albal; l1 de juny a canillo (andorra); el 9 a benicarló i el 12 a
benimodo.
una de 4 formatges, el 26 de maig
a alcoi.

-

imprebís-yllana-lom: monty
pythons, flying circus, l1 de maig
a altea; el 4 a burjassot; el 5 a
manises; el 6 a san fernando de
henares; l11 a villarrobledo; el
12 a torrelodones; el 13 a majadahonda; el 14 a talavera de la
reina; el 18 a alcazar de san juan;
el 19 a villacañas; el 20 a ciudad
real; el 21 a el ejido; el 26 a
almendralejo; el 27 al teatre coliseo (madrid); el 2 al 4 de juny
al teatre arniches i del 7 al 25 al
teatre talia.

-

la internacional melancòlica: del
19 de maig a l1 de juliol a buenos
aires.

-

-

domingo chinchilla: històries que
conten, el 5 de maig a paiporta.

-

edu borja: quixot viu, el 7 de
maig a bétera i l1 i 2 de juny al
c.c. la beneficència.

lhongaresa de teatre: conozca
usted el mundo, del 19 al 21 de
maig al teatre arniches.
la caricia de dios. ruanda 1994, el
24 de maig a alcoi.

-

engrata companyia de teatre:
pista, el 2 de maig a llíria; el 3
a picanya; el 4 a alaquàs; el 7 i 8
a zamora; l11 a medina; el 14 a
castellar; el 15 a catarroja; el 19
a la pobla de farnals; el 20 al parc
aiora; el 21 al parc de marxalenes;
el 22 a benifaió; el 23 a leliana;
el 24 a burjassot; el 25 a manises
i el 30 i 31 a mislata.
mama 10, el 22 de juny a lalqueria
de la comtessa.
les aventures de jaume I, el 27 i 28
de maig al c.c. la beneficència i
el 16 de juny a aielo de malferit.
ca ca, el 12 de maig a meliana.

-

-

jacara teatre: el rayo verne, el 7
de maig a paterna; el 15 a aras
de los olmos i el 23 de maig a
xàtiva.
femenino plural, el 5 de maig a la
pobla de vallbona.

-

juja teatre: trapos sucios, el 20
de maig a paiporta.

-

krisis teatre dansa  teatre de lull:
esperando-t, el 2 de maig al
teatre talia.

gòrmic produccions: consumator,
el 26 de maig a bolbaite.
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-

lluerna teatre: lombra de peter
pan, el 20 de maig a vinaròs i el
27 a alcoi.
c.o.n.r.a.d, el 10 i 11 de juny al c.c.
la beneficència.

-

mutis pel fòrum: el verí, del 24
de maig al 4 de juny al teatre
talia.

-

la pavana companyia teatral:
hedda gabler, el 5 de maig a
riba-roja.
escapat amb mi, monstre, el 21 de
maig a leliana.
teràpies, el 4 de maig a elx; el 5 a
picanya; l11 a gandia; el 12 a
lalcúdia; el 13 a alaquàs; el 19 al
pinós; el 10 de juny a riba-roja.

-

pluja teatre: recicla recicla, el 6
i 28 de maig a valència.
gota, el 7 de maig a alboraia; el 9
a zamora; del 23 al 25 al teatre
arniches dalacant i el 3 de juny
a algemesí.

-

pot de plom: histor ietes
medievals, el 21 de maig a canet
den berenguer i el 30 de juny a
titaguas.
historietes medievals II, el 9 de maig
a paterna.
xonan el guerrer, el 4 de maig a
picanya; el 9 a paterna; el 10 a
quart de poblet; el 18 a manises;
el 19 a catarroja; el 21 a canet
den berenguer; el 25 a alcoi; el
26 a la pobla de farnals.
lestrany viatge del professor vicent,
el 20 de maig a museros i el 28
a polinyà del xúquer.
el chou!, el 16 de maig a barcelona.

-

p.t.v.-clown: animalico, el 16 de
juny a tavernes blanques.

-

saga producciones: ¿quién eres?,
el 25 de juny a catadau.
la zarzuela y el cuplé a escena, el
27 de maig a xeraco i el 28 a
leliana.
comedia negra, el 12 de maig a
quart de poblet; el 13 a leliana;
el 20 a bunyol i el 24 a alcoi.
la bella y la bestia, el 13 i 14 de
maig al c.c. la beneficència.
smoking 2, el 13 de maig a leliana.
black comedy, el 12 de maig a
quart de poblet.
la revoltosa, el 5 de maig a ribaroja.

-

la sangonera de comèdies-tea3:
la sal de la vida, del 20 de maig
al 2 de juliol a buenos aires.

-

sapito producciones: seducir y
destruir, el 6 de maig al café
canela (vilafamés).

-

scura splats: laixeta màgica, el
20 de juny a benavites.
animàtic flit, el 8 de juny a catadau
i el 30 a tavernes blanques.

-

-

sense acte teatre: 2 per 3, el 2
de maig a matisse; el 5 al café la
comedia (vila-real); l11 a lo rat
(torrent) i el 21 al café tocado.

teatre de la caixeta: las botas del
gato con botas, el 27 de maig a
xeraco.
quasimodo: paris 1482, el 13 de
maig a algemesí.

-

teatre de lhome dibuixat:
infantillatges, el 5 de maig a
montcada i el 26 a alcoi.

-

teatre quimera: a la recerca de
larbre perdut, el 13 de maig a
vinalesa.

-

teatre veu a dins: taxímetros, el
20 de maig a llíria.

-

teatro de la resistència: canción
del pirata, l1 de maig a rafelcofer.
pinocho, el 24 i 25 de juny al c.c.
la beneficència.

-

tgv: lilith, el 25 de maig a alcoi.

-

three little birds: dont happy be
worry, el 25 de maig a alcoi.

-

el tio vicent: personatges literaris
segons ledat, l11 de maig a
rótova.

-

tornaveu i ajuntament de valència:
cuentos de los bosques de viena,
fins al 21 de maig al teatre el
musical i el 26 a alcoi.

-

xavi castillo: con la iglesia hemos
topao!, lheretge de xàtiva, fins al
14 de maig al teatre micalet i el
24 a alcoi.

-

www.aapv.net
www.aapv.net

Hi col·laboren:

zircó producciones: eres mi
madre, el 6 de maig a paiporta;
del 10 al 21 a laltre espai i el 24
a alcoi.
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