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Què és una fira?

> Una trobada amb programació artística i activitat professional
> Objectiu: ser lloc de reunió de compradors i venedors
> És espai de...

• compra i venda de creacions
• promoció i distribució d'espectacles
• ampliació de la cartera de clients

Diferències entre fira i festival

festival

- és espai d'actuació per a públic
- és el final del procés de venda
- s'hi va a rendibilitzar el producte
- no hi ha acreditació oficial de pros
- l'organització no té perquè facilitar 
cap contacte de professionals
- no hi ha ni espais oficials ni eines 
per a l'intercanvi (no hi ha àrees 
professionals)

fira

- és espai de promoció i venda
- és l'inici del procés d'una creació
- s'ha de poder invertir
- els programadors s'acrediten
- pros van expressament a conèixer
- l'organització posa condicions per a 
intercanvi (àrea de professionals)
- espais i activitats pensats com a 
lloc de trobada i intercanvi



  

Assistir a FiraTàrrega

Què és FiraTàrrega

FiraTàrrega és el mercat internacional de les arts escèniques que té 
lloc anualment a Tàrrega el segon cap de setmana de setembre. Fundada 
el 1981, és un gran aparador de l’actualitat escènica, amb interès 
especial en les arts de carrer, els espectacles visuals i els no-
convencionals.

En tant que punt de trobada i de debat de referència internacional, el 
nostre objectiu principal és la dinamització del mercat de les arts 
escèniques, obrint la porta a la internacionalització de les companyies 
catalanes.



  

Què és FiraTàrrega

Altres objectius més específics són el suport a la creació dels artistes, 
l’impuls de la formació, centrada en la creació artística i la gestió de la 
cultura i la generació d’aliances estratègiques per desenvolupar circuïts o 
produccions transnacionals d’arts de carrer.

FiraTàrrega forma part de les xarxes Circostrada, Xarxa Alcover i COFAE.

Assistir a FiraTàrrega



  

La programació artística

FiraTàrrega ofereix anualment una selecció d'espectacles de teatre, 
moviment i circ que vol seduir el públic i estimular els professionals 
assistents; una oferta eclèctica que combina les diferents disciplines 
escèniques i que posa una atenció especial en la presentació de talents 
emergents i en les avantguardes creatives nacionals i internacionals. La 
programació es converteix en un catàleg de vivències úniques, que fa una 
aposta decidida per l’excel·lència i la riquesa de formats i escriptures, i 
que té les arts de carrer i els espais no convencionals com a eix de 
referència principal.

Assistir a FiraTàrrega



  

La programació artística

> FiraTàrrega és un mercat de propostes.
> Ofereix tots els gèneres: teatre, moviment i circ
> Presenta tots els formats: petit, mitjà i gran
> Usa tots els escenaris: carrer, places, sala, sites-specifics, espais 
no-convencionals...

Assistir a FiraTàrrega



  

La programació artística

El programa Suport a la Creació és pedrera de nous artistes i laboratori 
d'elaboració de formats necessaris i inexistents (itinerants de qualitat, 
formats mitjans de carrer que exerceixin de gran format...)

Assistir a FiraTàrrega



  

Assistir a FiraTàrrega

La programació artística

El programa Suport a la Creació

R+D+I – ESPECTACLES DE 
RISC – ESCRIPTURA TEATRAL

LAMINIMAL
la supervivencia de las 
luciérnagas

Els espectadors són convidats a 
fer un recorregut des del passat 
fins a l’actualitat, a conèixer 
diferents perspectives d’una 
mateixa història, a viure diferents 
realitats de la mateixa societat.
Teatre sistèmic.



  

Assistir a FiraTàrrega

La programació artística

En la selecció de propostes es busca: avantguardes creatives nacionals 
i internacionals.

Paraules claus: excel·lència i escriptura
Referència principal: arts de carrer i espais no convencionals

KAMCHÀTKA
Fugit

El públic és citat en un lloc 
inesperat per iniciar un viatge 
sorprenent.
La ciutat es converteix en laberint
Espectacle en moviment.
Experiència emocional
Projecte d'excel·lència 
dramatúrgica i escènica, però per 
a un mercat molt restringit



  

Assistir a FiraTàrrega

La programació artística

Abans de presentar proposta a fires és bo saber els seus criteris artístics

1.- S'evita feina i despesa en va
2.- S'eviten frustracions abans o durant la fira
3.- La programació artística és indicador dels programadors que hi van

2012                          2008                           2005



  

Assistir a FiraTàrrega

La Llotja

l'espai professional
punt de trobada, debat, intercanvi i transacció

> El pavelló firal, amb estands d'exposició, permet als agents de les arts 
escèniques donar a conèixer els seus projectes.

> Les activitats professionals, com jornades o trobades entre 
professionals que complementen l'oferta artística.

> El club, el complement de nit a l'activitat de trobada de dia al pavelló



  

Assistir a FiraTàrrega

La web www.firatarrega.com conté tota la informació.

Abans d'anar a una fira es recomana estudiar bé l'esdeveniment. Les webs 
venen carregades de pistes (imatge, equip, vídeos, programes 
anteriors...)

http://www.firatarrega.com/


  

Assistir a FiraTàrrega

Qui hi assisteix

Els professionals de les arts escèniques en el seu concepte més ampli 
(d'estudiants de gestió cultural a directors de càsting)

Més de 1.500 professionals (programadors, altres professionals, artistes, 
premsa, institucions, estudiants...)

PROS

Aquells professionals que ens consten perquè s'han acreditat i que 
responen a una de les 5 tipologies estipulades per la xarxa COFAE
Programador, festival/fira, cia-productor, distribuïdor, altres

Entitats: 410 Professionals: 764
> De Catalunya:  198 > De Catalunya:  433
> De la resta de l'Estat: 86 > De la resta de l'Estat: 152
> Internacionals:  125 > Internacionals: 186

 



  

Assistir a FiraTàrrega

Qui hi assisteix

El perfil dels professionals

> Sempre cal cercar qualitat per sobre de quantitat. No ens ha 
d'interessar tant la quantitat de programadors inscrits com la qualitat 
d'entitats acreditades

> Es recomana no seleccionar els professionals per tipologies “pures”
Les tipologies de professionals no son “pures”. Una cia pot programar un 
festival. Una institució no és compradora però és prescriptora. Una xarxa 
són molts professionals reunits.

> Sí que és important saber qui és “comprador” i qui és “venedor”

Tipologia 2014 2013
Programadors (c): 139 168
Fires-festivals (c): 66 59
Cia-productor (v): 105 111
Distribuïdor (?): 26 18
Altres (?): 85 88



  

Assistir a FiraTàrrega

Com assistir-hi

Com a companyia de Suport a la Creació

- Nous artistes - Talents emergents
- Professionals amb experiència que encetin projecte empresarial 
interessats en la producció d'espectacles per a un escenari urbà.
- Se seleccionaran un màxim de 7 propostes (només 3 laboratoris)
- Laboratoris: ajut de 3.000 EUR cadascun
- Estand 2x2 gratuït a La Llotja per a la promoció de l'espectacle
- Infraestructures per materialitzar creacions en les millors condicions
- Assessorament i suport logístic, tècnic i promocional.



  

Assistir a FiraTàrrega

Com assistir-hi

Com a companyia al Programa Oficial

- Obert a totes les companyies professionals d'arts escèniques
- Documentació: projecte + fitxa tècnica + DVD o enllaç a YouTube o 
Vimeo + dades de contacte
- Per correu postal
- Havent llegit les Condicions de Participació.



  

Assistir a FiraTàrrega

Com assistir-hi

Com a expositor

Amb un estand o una superfície          Formant part d'un estand paraigua

http://www.firatarrega.cat/media/upload/pdf/dossier-la-llotja-cat_editora_14_61_1.pdf 

http://www.firatarrega.cat/media/upload/pdf/dossier-la-llotja-cat_editora_14_61_1.pdf


  

Assistir a FiraTàrrega

Com assistir-hi

Com a entitat acreditada

- Obert a totes els professionals vinculats a les arts escèniques
- Programadors, companyies, distribuïdors, institucions, directors de 
càsting, formadors... No s'acrediten associacions d'espectadors o persones 
que no acreditin professionalitat en el sector
- Han de formar part de la base de dades de FiraTàrrega

- L'acreditació té una quota d'inscripció que dóna dret a serveis només per 
a professionals

- Aquests professionals vénen a FiraTàrrega a:
• Veure i comprar espectacles
• Promoure els seus espectacles
• Presentar l'entitat
• Participar a les activitats professionals
• Conèixer i contactar amb col·legues



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com preparar-se

Estudiar l'esdeveniment

Com que a una fira es va com a inversió cal encertar el lloc on es va

Investigueu:

> Missió i objectius
> Programació artística
> El més important: Repasseu les llistes de programadors (qui hi va)



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com preparar-se

Estudiar l'esdeveniment

Com que a una fira es va com a inversió cal encertar el lloc on es va

Investigueu:

> Consulteu les eines internet: web, facebook, YouTube...

Exemple: els vídeo-resums expliquen clarament la línia artística



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com preparar-se

Estudiar els professionals acreditats

De les llistes de l'edició o de llistes anteriors



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com participar-hi
 

OPCIÓ 1 - Presentem proposta artística

➢ Si el nostre espectacle s'ajusta a la missió i visió de l'esdeveniment
➢ Si ens interessa el perfil de professional que hi va
➢ Si tenim producte nou o proposta per presentar als programadors

OPCIÓ 2 – Anem a la zona professional amb un espai destacat

➢ Estand (propi o col·lectiu) / presentació / trobades pautades 
➢ Si no tenim producte nou o volem presentar la companyía
➢ Si no ens han escollit però igualment volem contactar amb els pros
➢ Si tenim capacitat d'inversió

OPCIÓ 3 – Anem acreditats

➢ Perquè ens sigui el més econòmic possible
➢ Per tenir llibertat de veure espectacles, mantenir reunions, conèixer gent



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com participar-hi

Presentem proposta artística
 
dossier de venda

És el document de venda més important

> És el primer contacte del programador amb l'espectacle.
> És la imatge de la companyia.
> Ha de contenir la informació bàsica, ben presentada. (presentació 
espectacle, fitxa artística, fitxa tècnica, info de la companyia, dossier 
premsa, agenda, dades de contacte)
> En paper i en versió digital (1mb), en formats estàndard (pdf), amb 
enllaços a webs, 2.0 i vídeos.
> En l'idioma que correspongui i pensat per al destinatari. (tipus de 
programador, país ...)



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com participar-hi

Presentem proposta artística
 
dossier de venda

Tens el no assegurat quan

> Envies un foli malfargat
> Presentes una imatge mal pensada
> El teu dossier no conté dades bàsiques 
(correu electrònic, persona contacte)

> Envies fora de termini
> No compleixes les condicions de 
participació



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com participar-hi

Dossier de venda
 

Ha de ser clar, de lectura fàcil

10 pàgines

Portada amb imatge corporativa

1 a 3 pàgines de concepte i presentació de 
l'espectacle. (varia segons destinatari)

Idees en titulars i punts d'atenció

Redactat senzill en frases simples amb 
moltes idees i poca literatura



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com participar-hi

Dossier de venda
 

Ha de ser clar, de lectura fàcil

Fitxa tècnica simple,
clara i molt visual

Fitxa artística amb cv curts

Incloure llistat d'actuacions
(passades i futures)

Incloure dossier de premsa concís

No oblidar les dades de contacte



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com participar-hi

Dossier de venda

millor si s'adapta al destinatari

En la llengua de preferència
del receptor

  
Amb els continguts apropiats al lector

Enquadernacions senzilles

Formats digitals i enllaços d'ús comú 
(.pdf, vimeo, WeTransfer)



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com participar-hi

Anem a la zona professional amb un espai destacat
 
Estand individual (punt de trobada i aparador)

estratègia
perquè posar un estand
quin ús volem donar-li
quina imatge ha de mostrar

preparació
tenir cura de la presència al pavelló
planificar accions
citar professionals
muntar agenda de reunions
 
inversió i retorn
inversió de diners (lloguer, decoració)
inversió de temps (hores de treball)
multiplica les oportunitats de trobada
dóna visibilitat



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com participar-hi

Anem a la zona professional amb un espai destacat
 
Estand múltiple

estand compartit
d'agència
entre companyies afins
entre entitats en projectes comuns

estand paraigua
d'institució
d'associació
 
inversió i retorn
major rendibilitat econòmica
repartiment d'esforços
multiplica la visibilitat
porta d'entrada a presència en fires
convida a compartir i col·laborar



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com participar-hi

Participem a activitats professionals
 
Showcase

presentacions de 10' a 20'

extractes d'un espectacle
amb fitxa tècnica bàsica
format difícil i arriscat
demana bona planificació
exigeix treball de promoció
 
inversió i retorn
és una solució a la no programació
ajuda a la visibilitat del producte

mal dissenyat fa efecte contrari
un problema tècnic malmet la inversió



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com participar-hi

Participem a activitats professionals
 
Presentació (pitch)

característiques
presentació oral amb suport vídeo
a càrrec d'una persona
de curta durada (5 ')
inclòs en un programa
el públic sap al que ve

estratègies
saber amb antelació el model
portar-lo ben assajat
ajustar-se al temps
garantir els suports tècnics
No actuar, ni sobreactuar
SI  vídeos, powerpoint, internet ...→
NO  happenings, actuacions ...→



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com participar-hi

Participem a activitats professionals
 
Reunions pautades (speed meetings)

avantatges
garanteixen la trobada
es basen en unes regles acceptades
eviten la "porta freda"
multipliquen els contactes
són un exercici de concreció

inconvenients
obliguen a jugar segons unes regles
imposen discursos ordenats
són curses de 100 mts. llisos
Són simples preses de contacte



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com preparar-se

Estructura d'una presentació
 
Format clàssic de presentació de propostes
Esquema que es pot adaptar a tots els escenaris de venda

PRESENTACIÓ
> Qui som, a qui representem, que els proposem
> Crear una línia inicial (frase d'impacte i de venda)
> Primer paràgraf: 20 paraules que venguin el producte

DESENVOLUPAMENT
> Presentar del producte explicant els seus avantatges amb detall
> Detallar el més important, en frases curtes amb missatges clars
(gènere, target de públic, principals característiques, singularitat ...)
> Parlar de l'espectacle i de la cia, però també preguntar a l'interlocutor
> Preparar les respostes a totes les preguntes

TANCAMENT
- Preparar frases de conclusió amb possibles peticions
- Facilitar la nostra informació i estipular el que volem del client



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com preparar-se

Estudiar els 
professionals acreditats

Informació clau

1.- entitat
2.- nom de la persona
3.- ciutat / regió / país
4.- web

Informació complementaria

5.- tipologia
6.- recursos 2.0



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com preparar-se

Estudiar els professionals acreditats

> Conèixer al “client” és la clau per rendibilitzar els contactes

tipologia
> La programació del client s'ha d'ajustar al producte que oferim

capacitat financera
> Investigar la dimensió real del seu potencial de compra

variables
> Estudiar bé tots els paràmetres ens donarà les claus de facilitat o 
idoneïtat d'actuar en l'esdeveniment

Ex: distància, característiques de l'espai, context de la ciutat / país, 
relacions del client amb el seu sector...



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com promou-re's

Tramesa d'emails

> Consells

- en còpia oculta
- ben escrits
- compte amb les imatges
- compte amb la mida

> Estratègies

- missatges personals :-))
- emails personals :-)
- emails massius :-(



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com promou-re's

Newsletters

> Consells

- són una bona eina
- donen imatge de marca
- estètica atractiva
- imatge corporativa clara
- s'han de dissenyar bé
- han de tenir la informació clau
- ben distribuïda
- posar enllaços
- incloure dades de contacte



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com promou-re's

Newsletters

> avantatges

- la tramesa s'ha de pautar bé 
(freqüència / destinataris / idiomes)

- obliga a fer llistes destinataris

- certs sistemes permeten 
veure recepció i lectura



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com promou-re's

Material promocional

És important editar material promocional 
per repartir en trobades professionals

Ha de ser imatge corporativa
Que tingui el caràcter de cia i espectacle

Amb propietats multiús
(targeta de visita, recordatori, pòster, teaser ...)

Ha de ser fàcil de transportar i usar
  Millor si és pràctic i multiús



  

Assistir a una fira d'arts escèniques

Com promou-re's

Material promocional

Un dossier abans que una caixa
Una postal abans que un dossier

Tríptics, samarretes, pins, pòsters ...
Pensar en originalitat i impacte (codi QR)

  Posa-gots, ventall, kleenex, paper higiènic ...

Inversió rendible
Disseny i impressió curosos

Repartiment estratègic:

  SI al material estàndard adaptable
  NO a la bustiada indiscriminada



- Qui és qui



qui és qui

Hi ha tantes Europes com estats. Cal estudiar la singularitat de 
cadascun, tant artística com cultural, econòmica i política.

Hi ha mercats a Alemanya,
festivals amb programadors a França,
trobades de circ als països nòrdics
showcases molt actius al Regne Unit...



qui és qui

www.santiagoamil.cl
www.fiacbahia.com.br

www.girart.org

www.festivaldeteatro.com.co

www.fidae.gub.uy

www.redperiferias.com

Continent amb grans festivals que fan de mercats nacionals
Els països referents: Brasil, Mèxic, Argentina, Xile.
Estan en un moment de gran intensitat creativa i expansió cultural
Econòmicament inestables



www.rideau-inc.qc.ca

www.cinars.org

www.artspresenters.org

qui és qui
Québec
La cultura té molt suport. Especialment 
Circ, amb grans trobades professionals i 
voluntat d'internacionalització

EUA i Canadà
Mercats molt interns, dirigits per grans 
agències.
Hi ha coses molt interessants en noves 
dramatúrgies i dansa que cal descobrir
Treballen internacionalment si 
aconsegueixen els enllaços



www.performingartsmarket.com.au

qui és qui

www.adelaidefringe.com.au

Austràlia té algunes fires, però pensades 
per promoure les seves produccions, 
especialment al mercat nacional, 
anglosaxó i regional.
Mercat llunyà i difícil.
Els festivals són molt grans, ubicats a les 
grans ciutats, i treballen amb política 
d'exclusivitat, cosa que dificulta molt les 
gires.
La única gira possible és entre Austràlia i 
Nova Zelanda



www.singaporeartsfest.com

ARKHANGELSK

www.tpam.or.jp

www.pams.or.kr

www.gcfest.or.kr
gwacheon hanmadang festival

www.daidogei.com

qui és qui

Rússia no té fires, alguns festivals petits però actius. La llengua, el mercat 
cultural i el context polític no el fan un mercat permeable.
Àsia és immensa. Tres grans mercats: Korea, Japó i el sud-est asiàtic
Molt enfocats al treball regional però molt oberts a occident. Hi ha grans 
mercats arts escèniques amb suport de grans institucions promotores 
(PAMS + KAMS) (TPAM + Japan Foundation)

www.hiseoulfest.org



  

Com aprofitar l'assistència
a fires d'arts escèniques
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