
DATES:
els divendres 8, 15, 22 i 29 de maig

HORARI: 
de 16.00 a 20.00 h  

LLOC: 
Nau Ivanow 
C. Hondures, 28, 08027 BCN Mapa

PREU: 
Socis AADPC i AISGE: 120€ 
Socis AADPC aturats*: 96€
No socis: 240€
Membres Acadèmia del Cinema Català: 192€
“Amics” de la Nau Ivanow: 192€

*Aquesta situació s’ha d’acreditar en el moment de la 
matriculació.

ADREÇAT A:
Actors i directors

INSCRIPCIONS:
Ompliu el formulari que trobareu aquí aquí

Organitza: Amb el suport de:

El coneixement de l’ofici que tenen directors i actors és el trampolí perfecte per posar-se a escriure. Ningú millor 

que els professionals que han gaudit textos meravellosos (i que també han patit textos poc reeixits) per distingir 

què funciona i què no. Evidentment, una cosa és descobrir-ho i una altra molt diferent, fer-ho.

Aquest curs vol ser una introducció al món de la dramatúrgia per a tots aquells que tinguin curiositat per l’escriptura 

dramàtica i ganes de començar a escriure els seus propis textos. Està pensat per a professionals familiaritzats 

amb el llenguatge de la interpretació o de la direcció. Es partirà d’escenes de grans dramaturgs, Txèjov, Ibsen, 

Pinter, etc., perquè els alumnes facin les seves pròpies creacions. Una mena d’homenatge als mestres que ha 

d’ajudar a què cadascú trobi la seva pròpia veu, el seu propi estil. El curs és totalment pràctic. Places limitades.  

Més info a www.entreacte.cat

David Plana és dramaturg, guionista, Script Doctor i director de teatre. Llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per 

l’Institut del Teatre de Barcelona. Les seves obres de teatre s’han estrenat al Teatre Nacional de Catalunya, al 

Teatre Lliure i a la Sala Beckett. Ha rebut diferents premis, entre els que destaquen: Mala Sang - Espectacle 

revelació per la crítica teatral de Barcelona el 1997, La dona incompleta - Millor espectacle per la revista Serra 

d’Or el 2001 i Premi Butaca al Millor text teatral el 2001. El 2012 va guanyar el II Torneig de Dramatúrgia 

Catalana, amb la peça breu La casa del bosc. Des del 1999 escriu també per a televisió en sèries com Moncloa, 

¿Dígame?, La memòria dels cargols, Jet-Lag, L’un per l’altre i Ventdelplà. Recentment ha estat el creador i 

director argumental de la sèrie La Riera de TV3, durant cinc temporades. Des de l’any 2000 ha exercit la docència 

a la Sala Beckett impartint cursos de dramatúrgia i de guió de televisió. Més info a www.davidplana.com

amb  DAVID PLANA

DRAMATÚRGIA TEATRAL

http://www.aadpc.cat/ftp/Cursos2015/DRAMATURGIA/Formulari.html
https://www.google.es/maps/place/Nau+Ivanow/@41.420033,2.189834,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x89858a04e49d58b8

