Manual de programadors 2021
Litterarum és una fira d’espectacles literaris que promou propostes escèniques de
qualsevol disciplina de les arts de l’espectacle basades en textos literaris escrits
originalment en llengua catalana que no hagin estat concebuts per a l’escena. És més
que un festival, és una fira PROFESSIONAL que vol posar en contacte artistes i
programadors d’ajuntaments, entitats i empreses de gestió d’espectacles, entre altres,
per omplir arreu les programacions culturals d’espectacles basats en literatura catalana
i, així, donar visibilitat a tota la producció artística que lliga la paraula i la música, la
paraula i la imatge o la paraula i el moviment.

Programació
Litterarum Móra d’Ebre, fira d’espectacles literaris, ofereix una programació en format
presencial oberta al públic, també en retransmissió en directe i 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.

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 2021
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 24 de maig de 2021.
(*) Per motius de seguretat de la Covid-19, L'AFORAMENT SERÀ LIMITAT en tots els
espais, d'acord amb les restriccions i la normativa vigents.
Pel que fa als espectacles de la Llanterna Teatre, es confirmarà l'assistència per correu
electrònic i s'assignaran les places per ordre d'inscripció. En el cas que s'arribi al límit de
places, també hi haurà l'opció de veure-ho a través de l'streaming. S'enviarà l'enllaç a
tots els inscrits. No serà possible inscriure’s durant els dies de la fira.

Prestacions
La inscripció a Litterarum Móra d’Ebre dona dret a:
• Obtenir l’acreditació i el dossier exclusiu per a programadors amb informació
detallada de tots els espectacles inscrits. El punt de rebuda i d'acreditacions serà
el punt d'informació, a la plaça de Dalt, en els horaris següents:
o divendres 28, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
o dissabte 29, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
• Accés exclusiu als espectacles en streaming de divendres nit i dissabte nit.
• Accés exclusiu a espectacles per a programadors.
• 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.

Més informació
Si teniu qualsevol consulta, podeu escriure un correu electrònic a
programadors@litterarum.cat.
* 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.

