Manual de
programadors 2020
Litterarum Digital 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, pensats per
a diversos segments d’edats i, com a gran novetat d’enguany, que també ofereixin la possibilitat
tècnica i de qualitat com per a ser programats en directe, en format digital.

Programació
Litterarum Móra d’Ebre, la fira d’espectacles literaris, ofereix una programació en format digital
oberta al públic i també espectacles exclusius NOMÉS per a programadors.
El programa d’activitats i espectacles es basa en propostes de diversos formats i disciplines adreçades a públic familiar i adult a partir de la literatura de diversos escriptors i escriptores de la literatura
catalana clàssica i contemporània.
En tots els casos, seran petits tastets, d’uns 30 minuts de durada màxim, dels espectacles que podreu
contractar. Després hi haurà uns 15 minuts més per generar una conversa d’aclariments, consultes i
dubtes entre programadors i artistes.

Inscripció*
La inscripció a Litterarum Móra d’Ebre és gratuïta.
Es podran inscriure totes les persones que ho desitgin d’una mateixa empresa,
ajuntament, institució o projecte.
Els programadors que vulguin participar a Litterarum Digital 2020
han d’emplenar totes les dades del formulari d’inscripció* que trobaran a:

https://www.litterarum.cat/programadors
El termini d’inscripció com a programadors/es serà fins al 27 de maig de 2020 a les 15 h.
(*) A causa de criteris tècnics de la plataforma utilitzada, NO serà possible inscriure’s durant els dies de la Fira.

Seguiment dels espectacles i les trobades amb els artistes
Com podeu veure a la programació, hi haurà espectacles OBERTS a tothom i espectacles NOMÉS
d’accés exclusiu per als programadors.
Hi haurà una persona moderadora que captarà totes les preguntes fetes pels programadors i les
traslladarà en directe a l’artista perquè aquest les respongui al final de cada espectacle.
• Per accedir als espectacles OBERTS a tothom,
caldrà fer-ho clicant a la pantalla que sortirà al lloc web www.litterarum.cat.
• Per accedir als espectacles NOMÉS per a programadors,
s’enviarà per correu electrònic, a tots els programadors inscrits, un vincle especial i tancat
de cada espectacle o activitat. Clicant al vincle apareixerà una pantalla en el navegador web
i fent clic al triangle (play) apareixerà un formulari on haureu d’introduir les dades: nom i
cognoms, adreça electrònica i població des d’on visualitzareu l’espectacle.

IMPORTANT
Per accedir a la Trobada amb els artistes, i en qualsevol moment de l’espectacle, trobareu
una icona a la part inferior dreta que clicant damunt apareixerà una finestra que us permetrà
fer les preguntes i que el moderador/a anirà apuntant per fer-li arribar a l’artista al final de
la seva actuació. Es faran tantes preguntes com temps es disposi.
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 dona dret a:
• Obtenir l’acreditació i el dossier exclusiu per a programadors en PDF amb informació
detallada de tots els espectacles inscrits i les seves dades de contacte.
• 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 en llengua catalana.
• Postfunció programadors. Els programadors inscrits tenen una opció de debat amb els
artistes programats just després dels TASTS de l’espectacle. Aquesta activitat digital busca
poder conèixer molt més detalls de l’espectacle, de l’artista i les seves propostes. L’activitat
vol crear un espai d’exposició i debat al voltant de cada un dels espectacles programats.

Més informació
Si teniu qualsevol consulta, podeu trucar al 609 073 048 (de 10 h a 14 h)
o escriure un correu electrònic a programadors@litterarum.cat.

