
amb NÚRIA MEDIAVILLA, BRUNO JORDÀ I JARA ESCALA

Núria Mediavilla Comença amb 7 anys i a partir d’aquell moment inicia una trajectòria que la porta a doblar 
nombroses pel∙lícules de cinema i sèries de TV, tant en català com en castellà. Ha impartit docència a l’Escola 
de doblatge d’ A.P.A.D.E.C.A. i des de 2009 és professora en el Màster de locució de l’idEC (UPF). A més de 
directora del Curs de doblatge a MK3 – Escola Superior. És la veu habitual de moltes actrius, entre les quals 
destaquem Nicole Kidman, Angelina Jolie, Cameron Diaz, Uma Thurman, Rachel Weisz, Helena Bohman‐Carter, 
Jodie Foster, Juliette Binoche, Jennifer Lopez o Kate Winslet.

Bruno Jordà Inicia la seva carrera com a actor de doblatge fa gairebé tres dècades, és director de doblatge des 
de 2002. Ha dirigit uns 250 llargmetratges i nombroses sèries de televisió entre les que destaquen Homeland, 
Masters of sex  i True detective. Des de 2009 és professor de doblatge en el Màster de locució de l’idEC (UPF), ha 
sigut professor a MK3 – Escola Superior, i actualment ho és a la Escuela de Doblaje de Barcelona (EDB). I a més 
és professor i coordinador del curs d’ajust i adaptació de diàlegs a  www.brunojorda-cursoajuste.net

Jara Escala Ajudant de producció, ha treballat en nombrosos estudis. Ha impartit docència en el Curs de doblatge 
a MK3 – Escola Superior.

DATES:
de l’1 a l’16 de febrer de 2016 (excepte 12 i 
15 que no hi haurà classe)

HORARI: 
de dilluns a divendres de 10 a 14 hores 

LLOC: 
Escuela Doblaje Barcelona 
(www.escueladoblajebarcelona.com)
Plaça Tetuan 40, 1a Planta

PREU: 
Socis AADPC i AISGE: 340€ 
Socis AADPC aturats*: 272€
No socis: 680€
Membres Acadèmia del Cinema Català: 544 €
“Amics” de la Nau Ivanow: 544 €

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

ADREÇAT A:
Actors i actrius

INSCRIPCIONS:
Ompliu el formulari que trobareu aquí aquí

Organitza: Amb el suport de:

CURS DE DOBLATGE

http://www.aadpc.cat/ftp/Cursos2016/DOBLATGE/Formulari.html

