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Ets espectador i com a tal observes, selecciones, compares, interpretes i
participes refent l’obra a la teva manera.
Et presentem la tercera edició del Taller d’espectadors/Performances
de la mirada 3, perquè visquis de prop les companyies i creadors del país,
artistes associats i coproduccions que configuren la temporada 2015-16 del
Mercat de les Flors.
Una selecció de 8 espectacles i un programa gratuït d’activitats
paral·leles: seguiment de processos, assistència a assajos, visita
a espais de creació, converses amb creadors, tallers d’escriptura i
conferències.
Molt més que un abonament!

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Preu 80 €
Inclou les entrades als 8 espectacles en els dies especificats amb un descompte
del 40%. A més, amb l’adquisició de l’abonament, podràs gaudir d’un 30% de
descompte en altres espectacles de la temporada 2015-16. Les activitats paral·leles
són gratuïtes amb la compra de l’abonament.
Compra de l’abonament Taller d’espectadors/Performances de la mirada 3
• Per Internet al web mercatflors.cat
• A taquilla de Tiquet Rambles o del Mercat de les Flors
Taquilles Tiquet Rambles
Palau de la Virreina, La Rambla 99
De dilluns a diumenge de 10h a 20:30h
Tel: 93 316 10 00
Taquilles Mercat de les Flors
Lleida, 59
A partir de 2 hores abans de l’inici de la funció
Tel: 93 256 26 00
L’abonament és personal i instransferible.
Cal confirmar per correu electrònic la participació a la resta d’activitats del taller.
Contacte
tallerespectadors@mercatflors.cat
mercatflors.cat

Dimecres 16 de setembre, a les 20h

Sessió de benvinguda
Acte de presentació temporada 20152016 amb actuacions i concert inaugural
1a sessió

Dissabte 17 d’octubre, a les 20:30h
Roberto Olivan & Gregory Maqoma,
Lonely Together
Després de la funció: conversa amb la companyia
(cia. associada al Mercat de les Flors)
2a sessió

Dissabte 7 de novembre, a les 20:30h
Alessandro Sciarroni, Aurora
Abans de la funció, de 17:30h a 20h:
Narrar la dansa, amb Jean-Marc Adolphe (París)
Després de la funció: conversa amb Alessandro
Sciarroni
3a sessió

Divendres 18 de desembre, a les 20:30h
Baró d’Evel Cirk Cie, Bèsties
Després de la funció: conversa amb la companyia
(cia. associada al Mercat de les Flors)

6a sessió

Divendres 4 de març, a les 20:30h
La Veronal, Vorònia
Després de la funció: conversa amb la companyia
(cia. associada al Mercat de les Flors)
7a sessió

Dissabte 19 de març, a les 20:30h
Cuqui Jerez, Nova creació
Abans de la funció, de 17:30h a 20h: Narrar la
dansa, amb Omar Khan (Sevilla)
8a sessió

Divendres 29 d’abril, a les 20:30h
Claudio Stellato, la Cosa
Divendres 27 de maig, a les 20:30h

Sessió de cloenda
Toni Jodar, Una conferència ballada
Visites a espais de creació
Graner. Dimarts 27 d’octubre, a les 18:30h
La Central de Circ. Dimarts 5 d’abril,
a les 18:30h

4a sessió

Divendres 19 de febrer, a les 20:30h
Mal Pelo, El cinquè hivern
Després de la funció: conversa amb la companyia
(cia. associada al Mercat de les Flors)
5a sessió

Dissabte 27 de febrer, a les 20:30h
Societat Doctor Alonso, Introducció a la
introducció
Abans de la funció, de 17:30h a 20h:
Narrar la dansa, amb Jaime Conde-Salazar

L’organització es reserva el dret a modificar,
si les circumstàncies ho exigeixen, les dates,
horaris i programació anunciats.
Consulta el programa actualitzat a
mercatflors.cat
A més, estem preparant moltes altres
activitats per a tu!
Te n’anirem informant al llarg de la temporada
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