CURS DE RECERCA DE FONS PRIVATS PER A PROJECTES ESCÈNICS
CASOS DE PATROCINI EN DANSA

1. Coproducció entre el TNC, Cia. Gelabert Azzopardi i Mediapro amb el patrocini del FC
Barcelona.
El Barça porta a terme un pla en el què vol oferir a la seva plataforma a la cultura. Cesc
Gelabert troba la manera d’enllaçar interessos oferint una creació que parla de dansa i
futbol, dos llenguatges diferents però que s’uneixen a través de la dansa i el moviment.
http://www.ara.cat/premium/cultura/Cesc-Gelabert-TNC-espectacleBarca_0_1159084180.html
http://gelabertazzopardi.com/ca/portfolio/foot-ball/
http://www.fcbarcelona.cat/club/detall/noticia/les-millors-imatges-de-lespectacle-foot-ballde-cesc-gelabert

2. Nomen principal patrocinador del Festival Deltebre Dansa. Patrocini en el mateix territori
http://www.deltebredansa.cat/qui-el-fa-possible/
http://www.deltebre.cat/index.php/arees/cultura/1485-el-festival-deltebre-dansa-sacomiada-fins-l-any-vinent

3. El Liceu de Barcelona i Vueling
És un exemple de com les aliances poden realitzar-se en els àmbits més diversos. Vueling i la
Fundació Gran Teatre del Liceu varen firmar el 2005 un acord de col·laboració per a la
temporada 2005|2006, mitjançant el qual Vueling finança els desplaçaments de l’orquestra
de la fundació i, a canvi, l’Orquestra del Gran Teatre Liceu de Barcelona amenitza algunes
rutes o temps d’embarcament. No és només una cessió de logo sinó que l’empresa busca
una nova relació i altre valor afegit.
http://www.laxarxa.com/altres/noticia/vueling-inaugura-un-avio-amb-un-concert-demusica-classica-a-bord
“Per a nosaltres, ha estat una experiència fantàstica organitzar el primer concert a bord d'un
avió. Ha estat una mica diferent i innovador, en la línia de la nostra filosofia, i demostrem que
volar pot ser una experiència diferent”. Conseller delegat de Vueling, Carlos Muñoz.
http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/1768802/20060306/vueling-ofereix-concertmusica-classica-durant-vol-inauguracio-dese-avio.html
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CASOS DE PATROCINI EN TEATRE

1. Codorniu, Mercedes Benz i ASISA patrocina la secció de teatre del Teatre de la Llotja de
Lleida. http://www.teatredelallotja.cat/patrocinis/
2. Lizarran LLeida patrocina l’espectacle “Aventura” de la companyia T de Teatre.
https://vimeo.com/87759658
3. Mercedes Benz té un interès en les arts escèniques i patrocina espectacles teatrals.
http://controlpublicidad.com/2010/03/17/mercedesbenz-patrocina-frankenstein
4. Moritz amb Fira Tàrrega. Les marques cerveseres amb el patrocini cultural.
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2013/10/cerveses-i-musica-en-viu-un-acordsostingut-2518.php
Moritz es vincula molt estretament amb el cinema a través del patrocini.
http://moritz.com/ca/seccio/moritz-amb-els-joves-talents-del-cinema-catala
5. Fundació Coca-Cola i el teatre. http://fundacioncocacola.com/queesfundacion/proyectos

IV. CASOS DE PATROCINI EN CIRC
1. Pere Quera (joiers) ha estat un dels patrocinadors del 2n Festival Internacional del Circ Ciutat
de Figueres.
http://www.perequera.com/CA/207/patrocini-2n-festival-internacional-del-circ-ciutat-defigueres.html
2. Premis Zirkòlika- http://www.zirkolika.com/premiscirccatalunya/patrocinadors/
3. Fira Trapezi Reus- patrocina Reale Seguros. http://www.trapezi.cat/?page_id=579&lang=CA
4. Col·lectiu La Persina- Treballen el patrocini pels seus espectacles
http://lapersianacirc.com/about/

FESTIVALS I FIRES
1. Temporada Alta. Més patrocini institucional que privat.
http://www.temporada-alta.net/es/instituciones-y-medios.html
2. Festival Castell de Peralada
http://www.festivalperalada.com/ca/patrocinadors/
3. Festival Cap Roig (dubtosa qualitat de la programació i molt patrocini d’empresa)
http://www.caproigfestival.com/patrocinadors/
4. Fira Mediterrània. Importància de la territorialitat en el patrocini.
http://www.firamediterrania.cat/la-fira-mediterrania-crea-el-club-mecenes-gracies-alsuport-del-teixit-economic-del-territori
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5. Festival Internacional de Cinema de Sitges.
http://sitgesfilmfestival.com/cas/patrocinadors/patrocinadors_col_laboradors

EL MODEL CANADENC
 El context polític i legal del suport privat a la cultura a Canadà i Quebec. Capítol 5. Bones
pràctiques en organitzacions artístiques del Quebec. Els Grans Ballets Canadencs, Théâtre
Espace Go i Cirque Éloize.
Estudi de Toni Gonzàlez, destacat gestor cultural, sobre el suport privat a la cultura al Canadà i
el Quebec.
http://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/sscc/gt/arxius_gt/estudi_8_c.pdf

FOMENT DEL PATROCINI CULTURAL
1. Culthunting Day
Jornada orientada a directius d’empresa que els permetrà conèixer les possibilitats que
ofereix la cultura com a motor d’innovació a l’empresa. http://www.culthunting.com/
2. Fòrum MID de les Indústries Culturals i Creatives
Es reuneixen els projectes finalistes del MID- Mercat d’Idees Disseny amb empreses,
inversors i d’altres. http://www.bcd.es/ca/mid.asp?method=page&node=403
3. Fundació Catalunya Cultura
La fundació ofereix una llotja de projectes del sector cultural que cerquen aliances amb el
món empresarial. http://www.fundaciocatalunyacultura.cat/
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