MANUAL DE PROGRAMADORS 2019
Litterarum s’adreça a PROFESSIONALS de la gestió i programació d’espais escènics, festivals, espais culturals, museus,
regidors de cultura i festes, així com tècnics i membres de comissions de festes i activitats culturals. Litterarum programa
espectacles que poden realitzar-se en qualsevol moment de l’any i pensats per a diversos segments d’edats.
Només es podran inscriure un màxim de 2 persones per empresa, ajuntament, institució o projecte.
INSCRIPCIÓ*
a) MODALITAT EN LÍNIA
Els programadors que vulguin assistir a Litterarum Móra d’Ebre 2019, l’11a fira d ’espectacles literaris, han
d’acreditar---se emplenant degudament el formulari d’inscripció en línia (*) que trobaran a:
https://www.litterarum.cat/programadors
El formulari d’inscripció romandrà obert fins les 12:00 h del 27 de maig de 2019.
b) MODALITAT PRESENCIAL
Els programadors que no s’hagin inscrit en línia abans del 28 de maig hauran d’adreçar---se al Punt d’Acreditacions
de Litterarum Móra d’Ebre.

(*)Emplenant la inscripció autoritzeu que les dades siguin publicades al web, si escau, i que es facin arribar a les companyies.
Litterarum Móra d’Ebre es compromet a fer---ne un bon ús. En qualsevol moment podeu sol··licitar---ne la retirada dels
nostres fitxers.
PRESTACIONS
La inscripció a Litterarum Móra d’Ebre és gratuïta i dóna dret a:
Obtenir l’acreditació i el dossier exclusiu per a programadors amb informació molt detallada de tots els
espectacles inscrits.
Assistir gratuïtament a TOTS els espectacles programats. No es reservarà CAP PLAÇA per a programadors, sinó
que l’accés serà per ordre d’arribada.
Assistir gratuïtament als espectacles en sessions exclusives per a programadors tal com s’indica en el
programa d’actes genèric(**) que en aquesta propera podran tindre també públic.
Accedir als espais i les activitats exclusives per a programadors com “Cafè i… companyia”, i àpats diversos
per tal conèixer artistes de manera exclusiva, intercanviar experiències amb altres programadors...
Accedir als àpats de programadors amb artistes amb un màxim de 2 persones per empresa, entitat o
administració inscrita. És indispensable inscripció prèvia obligatòria. La gestió de Litterarum portarà una llista
amb les persones que hi podran assistir.
Gaudir, en la major part dels casos, de preus avantatjosos en la contractació d’espectacles programats en
l’edició 2019 sempre que es facin abans del 15 de juliol, la companyia rebi una proposta formal de
contractació d’un programador/a i aquest ho hagi informat a Litterarum.
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Assessorament personalitzat en gestió de les contractacions, propostes artístiques i informació especial…
Ser inclosos a la base de dades de Litterarum Móra d’Ebre per tal de rebre informació de propostes
artístiques i al voltant del món de l’espectacle literari.
(**) L’accés gratuït i exclusiu als espectacles per a programadors serà possible sempre que hi hagi places disponibles, ja
que no es reserven places exclusives per a programadors en les programacions de pagament obertes al públic

RECOLLIDA D’ACREDITACIONS
Els programadors inscrits podran recollir les acreditacions a la plaça de Dalt (centre vila) en l’horari següent:
– dijous 30, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
– divendres 31, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h
– dissabte 1, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h
PROGRAMACIÓ
Litterarum Móra d’Ebre, la fira d’espectacles literaris, ofereix una programació oberta al públic i també espectacles
exclusius NOMÉS per a programadors.
El programa de Litterarum Móra d’Ebre es basa en propostes de diversos formats i disciplines adreçades a públic
familiar i adult.
DESTACATS DE LITTERARUM MÓRA D’EBRE 2019:

✔ Programem en espais patrimonials i públics. Espais patrimonials, places i racons de Móra d’Ebre esdevenen exemple
de possibles escenaris a l’aire lliure, en els quals poder realitzar---hi espectacles. Així, contribuïm a motivar els
programadors a descobrir noves opcions d’espai i espectacles.
✔ Potenciem encara més el format de TAST. Que permet conèixer un fragment de diversos espectacles sota una
mateixa temàtica. Enguany seran:
Monòlegs
Fantàstics
Memòria de la guerra Civil.
L’objectiu és que es puguin veure el màxim nombre d’espectacles durant cada jornada per aprofitar més el temps
de visita a Litterarum i poder fer, així, contactes directes amb els artistes i amb altres programadors.

✔ Donem visibilitat a dues de les principals commemoracions d’autors literaris catalans:
Teresa Pàmies
Joan Brossa
Una mostra de propostes i accions sobre els dos reconeguts escriptors, moltes de les quals formen part del catàleg de
recursos dels anys temàtics del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
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✔ Identifiquem Itineraris. Per tal d’aproximar---nos al màxim als interessos i les necessitats dels programadors,
Litterarum classifica la programació en 3 itineraris:

Itinerari A ·· PETIT
Són les propostes de format reduït per a petits espais que tenen un catxet no superior a 600 € (IVA inclòs).
Itinerari B ·· MITJÀ
Són les propostes de format mitjà, que per les seves condicions tècniques o artístiques requereixen un espai
més ampli i tenen un catxet entre 600 i 1000 € (IVA inclòs).
Itinerari C ·· GRAN
Són les propostes de format més gran, que per les seves condicions tècniques o artístiques requereixen un
espai més ampli i tenen un catxet de més 1000 € (IVA inclòs).
(Aquests són els itineraris recomanats i els programadors poden seguir---los o combinar l’assistència entre els espectacles
que més els interessin.)

ESPAIS EXCLUSIUS DE TROBADA PER A PROGRAMADORS
✔ Activitat “Cafè i… companyia”. Els programadors inscrits tenen una sobretaula per conèixer molt més de prop
els artistes i les seves propostes. L’activitat busca crear un espai d’exposició, debat i crítica artística al voltant de la
programació diària de la fira d’espectacles literaris. Es realitzarà una activitat d’aquest tipus cada dia de la fira.
✔ Àpats entre programadors i artistes. Ja consolidats des de fa anys, els àpats de programadors, que es fan
juntament amb els artistes, és l’espai ideal per poder establir sinergies, parlar de projectes, festivals, activitats
literàries, etc. tot acompanyant les converses amb productes km 0. Tot cara a cara i directament, sense filtres. Per
accedir, programadors i artistes hauran de portar l’acreditació de Litterarum.

AVANTATGES DE LA CONTRACTACIÓ A LITTERARUM MÓRA D’EBRE 2019
✔ Beneficis per a contractacions abans del 15 de juliol de 2019:

Gaudir dels preus especials Litterarum (tot i que la proposta sigui programada al llarg del 2020). Els preus
Litterarum són els catxets especials que la majoria de les companyies accepten per a la seva actuació
durant la fira i que podreu consultar enviant un correu electrònic a programadors@litterarum.cat.
Aquells programadors que contractin, en el termini de promoció, com a mínim dos espectacles de l’edició
2019, l’organització els facilitarà, l’edició següent, una nit d’allotjament en habitació individual en un
allotjament rural de qualitat de la comarca. (Per tal de poder certificar les contractacions, els programadors
haureu de fer arribar un document de compromís de la contractació a programadors@litterarum.cat abans
del 30 de novembre de 2019.)
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PER A MÉS INFORMACIÓ:
Si teniu qualsevol dubte o consulta, podeu trucar al telèfon 932956017 de 10h a 14h o bé enviar un correu
electrònic a programadors@litterarum.cat.

INSCRIU---T’HI JA I GAUDEIX DELS BENEFICIS 2019!
www.litterarum.cat/programadors
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