
Simbiòtic Festival 2018
Arts escèniques accessibles per a tothom



SIMBIÒTIC FESTIVAL 2018
AL TEATRE LLIURE DE BARCELONA
30 NOVEMBRE | 1 DESEMBRE | 2 DESEMBRE

EL TEATRE I LA MEMÒRIA EN UN ESCENARI ON TOTHOM ÉS PROTAGONISTA.

El festival d'arts escèniques Simbiòtic Festival celebra la seva tercera edició del 30
de Novembre al 2 de Desembre al Teatre Lliure de Montjuïc de Barcelona. La nova
edició del festival presenta una programació que dóna veu a relats invisibilitzats
que formen part de la nostra memòria col·lectiva i han sigut el motor per avançar
cap a una societat més tolerant.

Simbiòtic Festival 2018 aposta per un teatre accessible, inclusiu i reivindicatiu.



Simbiòtic Festival és un festival d’arts escèniques accessibles i inclusives per a 
tothom, amb l’objectiu de promoure la inclusió del col·lectiu de persones amb 
discapacitat sensorial als teatres.

FORMACIÓ SIMBIÒTICA
Cursos i tallers amb l'objectiu d'investigar noves maneres d'integrar
l'adaptació en el teatre i desenvolupar nous llenguatges escènics, partint
del principi d'accessibilitat total i creació col·lectiva entre creadors i
professionals de l'accessibilitat comunicativa.

LABORATORI SIMBIÒTIC
Un lloc de trobada entre agents culturals, associacions de persones amb
discapacitat sensorial i professionals en l'àmbit de l'accessibilitat amb
l'objectiu, d'establir ponts de diàleg que generin projectes comuns, nous
formats i noves formes d'expressió artística entorn de l'accessibilitat i la
inclusió del col·lectiu.

ESCENA SIMBIÒTICA
Programació d'espectacles contemporanis i accessibles amb l'objectiu de
poder ser rebuts i gaudits per tothom sense excepció, integrant l'accés i la
participació de les persones amb discapacitat sensorial als teatres.



PROGRAMACIÓ SIMBIÒTIC FESTIVAL 2018

//LABORATORI 2018. FOCUS UK.
DIA: 30 NOVEMBRE
HORARI: 10:00 – 19:30

//FORMACIÓ 2018

Narratives Ocultes. Cursos teòric-pràctics d’accessibilitat.

//ESCENA 2018

Màtria. Carla Rovira

Cáscaras vacías. La Zona Teatro

El que un cos pot. Taller d’investigació teatral inclusiu.

DIA: 26 - 30 NOVEMBRE
HORARI: 16:00 – 20:00
ESPAI: INSTITUT DEL TEATRE

DIES: 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 i 30/11
HORARI: 09:30 – 13:30
ESPAI: INSTITUT DEL TEATRE

DIA: 30 NOVEMBRE
HORARI: 20:00 – 21:30
ESPAI: TEATRE LLIURE. Espai Lliure.

La Nena dels Pardarls. Teatre al detall

DIA: 01 DESEMBRE
HORARI: 18:00 – 19:30
ESPAI: TEATRE LLIURE. Espai Lliure

DIA: 02 DESEMBRE
HORARI: 19:00 – 20:30
ESPAI: TEATRE LLIURE. Espai Lliure

Momentos Estelares de la humanidad. Eléctrico 28

DIA: 01 DESEMBRE · HORARIS: 16:30 – 17:30 | 19:30 – 20:30
DIA: 02 DESEMBRE · HORARIS: 16:00 – 17:00 | 17:30 – 20:30
ESPAI: POBLE SEC

//TALLER FAMILIAR INCLUSIU 2018

DIA: 1 DESEMBRE
HORARI: 16:30 – 17:30
ESPAI: TEATRE LLIURE. Sala de premsa.



FORMACIÓ SIMBIÒTICA

Trobem molt poques experiències d'inclusió de la llengua de signes i l'audiodescripció en el teatre, el que impedeix una percepció completa
de les emocions, sensacions, accions, etc. que expressen les actrius amb la veu o els gestos. Aquest curs està emmarcat dins de Simbiòtic
Festival 2018 com un projecte de formació teòric-pràctica amb l'objectiu de potenciar la creació d'idees i solucions creatives per adaptar el
contingut artístic del teatre al públic amb diversitat sensorial, connectant audiodescriptores, intèrprets de Llengua de Signes Catalana,
narradores orals, actrius, ballarines, titellaires, performers i actrius en formació en una marató d'idees on hauran de desenvolupar una
peça artística final.

L'inici dels cursos seran 3 classes teòriques de 4 hores intensives per a audiodescriptores i/o narradores orals; i 3 classes teòriques de 4
hores intensives per a intèrprets de llengua de signes, amb diferents professors especialitzats en l'adaptació, investigació i teorització en
l'accessibilitat. Després d'aquesta fase inicial, s’obrirà un espai d’intercanvi i convivència per començar la marató d'idees amb dues
jornades intensives de desenvolupament i co-creació intensiva entre professionals de l’accessibilitat i creadors.

// NARRATIVES OCULTES.
CURSOS TEÒRIC-PRÀCTICS D’ESPECIALITZACIÓ EN ARTS ESCÈNIQUES PER AUDIODESCRIPTORS I INTÈRPRETS DE LSC.

DIES:
27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11 i 30/11

HORARI:
09:30 – 13:30

PREU:
120 €

ESPAI:
INSTITUT DEL TEATRE

AFORAMENT:
10 audiodescriptores / narradores orals
10 intèrprets de Llengua de Signes Catalana
10 actrius/ballarines/titellaires/performers



FORMACIÓ SIMBIÒTICA

"I el fet és que ningú, fins ara, ha determinat el que pot el cos"
Spinoza, Ètica, part III, proposició II, escolio

Taller de teatre inclusiu dirigit per Magda Labarga i Laila Ripoll dirigit a 20 persones de les quals 10 seran artistes amb discapacitat. Taller
per artistes amb i sense discapacitat en el qual investigarem sobre el cos com espai de creació en el treball en escena. El cos com a punt de
partida tant com lloc a descobrir: On són els nostres territoris inexplorats? Al mapa que podríem ser on és escrit "Aquí hi ha dracs"?
Explorarem qui som com a artistes des del que els nostres cossos poden fer, des del que ens expliquen els nostres sentits, des del que cada
cos recorda, el que cada cos sap. Els nostres cossos, irrepetibles, únics, lloc de trobada amb el món i els altres, les altres.

A través del joc i experiències artístiques busquem generar un espai de treball artístic i creatiu sense barreres, posant en contacte a
professionals de les arts escèniques amb el món de la discapacitat per generar complicitats i sinergies.

// EL QUE UN COS POT.
TALLER D’INVESTIGACIÓ TEATRAL INCLUSIU.

DIES:
26/11, 27/11, 28/11, 29/11 i 30/11

HORARI:
16:00 – 20:00

PREU:
120 €

ESPAI:
INSTITUT DEL TEATRE

AFORAMENT:
10 actrius, actrius en formació, creadores, etc. Amb
discapacitat.
10 actrius, actrius en formació, creadores, etc. Sense
discapacitat.



PROGRAMACIÓ LABORATORI 2018. FOCUS UK

//DIVENDRES 30 NOVEMBRE 2018

10:00 -11:30

Professionalització de la discapacitat a les arts escèniques. 
GRAEAE (UK) i Una Mirada Diferente (Madrid).

12:00 -13:30

Artistes amb discapacitats i públic internacional. 
Shape Arts & Arts Admin (UK) presenten el programa UNLIMITED.

13:30 – 14:00

Stage-sync. Intel·ligència artificial i teatre accessible
La Familia Adams un musical adaptat.

16:00 – 16:30

Media Accessibility Manager for the Scenic Arts" Nou perfil professional. 
Presenta ACT Accessibility Culture and Training.

16:30 – 17:30

Diàleg entre artistes amb discapacitat.

17:30 – 19:00

Mostra “Narratives invisibles. Curs d’especialització en arts escèniques”.
Presentació i col·loqui de les co-creacions.



PROGRAMACIÓ ESCENA. Espectacle per a públic adult

MÀTRIA. Carla Rovira

Com encarar la memòria familiar en un Estat forjat en l’oblit? Quin

és el llegat familiar de les ferides de la Guerra Civil? I quin és el

paper que juguen les nostres mares?

Enrique Isart Alonso va morir afusellat pel Franquisme el 14 d’agost de

1939 a Cartagena. Va deixar una carta escrita amb un missatge a la

seva mare Virginia Alonso. El seu cos roman desaparegut des d’aquesta

data, en un dels tants marges en què s’ha construït la Transició

“exemplar” de l’Estat Espanyol.

DIA: 30/11 HORARI: 20:00  21:30 ESPAI: Espai Lliure



PROGRAMACIÓ ESCENA. Espectacle familiar

La Nena dels pardals. Teatre al detall

Quan el Gran Timoner ordena exterminar tots els pardals perquè es

mengen les collites, la Ming-Li decideix salvar-ne tants com pugui.

El valerós gest d’aquesta nena petita serà una lliçó per als qui no van

saber veure la importància de cada espècie en el cicle de la vida. Un

espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, el

respecte a la vida i la saviesa innata dels infants.

DIA: 01/12 HORARI: 18:00 - 19:00 ESPAI: Espai Lliure



PROGRAMACIÓ ESCENA. Espectacle per a públic adult

CÁSCARAS VACÍAS. La Zona Teatre

“Cáscaras Vacías” és una xarxa d'històries teixides amb testimonis

de l'"Operació T4“, nom en codi que els nazis van donar al seu

programa d'eutanàsia destinat a eliminar a persones amb alguna

discapacitat, a qui consideraven "vides indignes de ser viscudes",

"closques buides", i les primeres víctimes van ser nens. El castell de

Hartheim va ser un dels llocs on aquesta operació es va dur a terme.

Sis persones ens parlen de les seves vides. Sis persones que haurien

estat assassinades al castell de Hartheim ens parlen d'ell. Sis intèrprets

amb alguna discapacitat elaboren un discurs teatral sobre la diferencia

i el que és útil o inútil de les vides de cadascú.

DIA: 02/12 HORARI: 19:00 - 20:30 ESPAI: Espai Lliure



PROGRAMACIÓ ESCENA. Espectacle per a públic adult

Momentos estelares de la humanidad. Eléctrico 28

A partir del títol del llibre de Stefan Zweig, s'enceta una reflexió

sobre la història, el poder i les obsessions humanes.

Malgrat que Zweig planteja l'excepcionalitat dels moments estel·lars de

la història, la companyia aposta per buscar i rebuscar aquests

moments estel·lars en la vida quotidiana recreant les circumstàncies

necessàries perquè això sigui possible. Un site specific d'aforament

reduït en que Herstory ‒la singular i feminitzada personificació de la

Història‒ parlarà als espectadors a cau d'orella, a través d'uns

auriculars.

Teatre itinerant de carrer

DIA: 01/12
DIA: 02/12

HORARI: 16:30–17:30 | 19:30–20:30
HORARI: 16:00–17:00 | 17:30–20:30  

ESPAI: Poble Sec
ESPAI: Poble Sec



Organitzat per:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

SIMBIÒTIC FESTIVAL 2018 serà possible gràcies a:



www.festivalsimbiotic.es

WE ACT ASSOC.
weact.assoc@gmail.com


