
 
  

 

 

 

 

JORNADES PROFESSIONALS PREMIS MAX - SGAE 

 

Marc: 

Premis Max al Teatre Principal de Maó 

6 de juny 

 

Dijous 2 de juny 

Tema: Junts per la internacionalització de la dansa. Taula rodona per 

parlar sobre els recursos actuals per a la internacionalització de la dansa 

Lloc: Arxiu del Regne de Mallorca, carrer de Ramon Llull, 3, 07001 Palma. 

Horari: 18 h a 20 h 

Entrada lliure fins a completar aforament. 

Ponents: 

- Raquel Madrid, vicepresidenta de la FECED, col·laboradora de Dance 

from Spain. 

- Vicenç Mayans, coreògraf, actor, mànager d’artistes.z 

- Laura Macías, ballarina, pedagoga, professora a l’ESADIB. 

Moderadora: 

Inés Sarmiento, ballarina i coreògrafa. 

Aquesta trobada proposa una reflexió compartida al voltant de la 

internacionalització i la mobilitat de la dansa. La taula rodona també 

presenta l’objectiu d'obrir discussions i intercanvis amb professionals de la 

dansa locals per tal de trobar-se, escoltar i comprendre i per generar 

noves connexions i noves formes de cooperació. 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

Dijous 2 i divendres 3 de juny 

Tema: Taller de dramatúrgia 

Lloc: Arxiu del Regne de Mallorca, carrer de Ramon Llull, 3, 07001 

Palma. 

Horari: 10 h a 13:30 h 

La participació és gratuïta. S’admetran inscripcions per ordre 

d’arribada a través del següent correu electrònic 

formacion@fundacionsgae.org, fins a completar l’aforament 

establert, de 15 places. Realització subjecta a mínim inscrits. 

 

Ponent: Clàudia Cedó 

Destinat a persones interessades en l’escriptura de textos teatrals o 

guions, a partir del treball en grup. Els que estiguin immersos en 

l’escriptura d’una obra podran treballar a partir d’aquesta obra. Els 

que no ho estiguin, treballaran a partir d’altres textos. 

L’objectiu d’aquest taller de dramatúrgia és compartir metodologies 

d’escriptura i aprendre a adaptar un procés de creació d’un text o un 

guió a un grup amb diversitat, per intentar recollir les seves veus i 

que siguin presents a la ficció creada. 
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Dissabte 4 de juny 

Tema: Parlem de lírica (Conferència-col·loqui-concert amb Maria 

Camps, soprano, i Óscar Amieva, piano) 

Lloc: Fundació Reynolds, carrer Isabel II, 17, Maó. 

Horari: 17 h 

Entrada lliure fins a completar aforament 

Ponents: 

Maria Camps, soprano 

Óscar Amieva, pianista 

Parlem de lírica (conferència-col·loqui-concert amb Maria Camps, 

soprano i Óscar Amieva, piano) 

Parlem de lírica, un dels gèneres que marca històricament la vida 

cultural menorquina, és el títol escollit per presentar aquesta xerrada-

col·loqui que ens oferirà Maria Camps, soprano menorquina, que 

comptarà també amb la interpretació de diverses obres del gènere a 

càrrec de la mateixa soprano i el pianista Óscar Amieva. L'anàlisi 

partirà de l’experiència de la cantant al món líric, encara que també hi 

veurem pinzellades del seu activisme cultural i crítica periodística, 

passant per una interpretació de la situació actual del gènere, la seva 

evolució en els últims temps, els avatars existents actualment o les 

perspectives de futur a tenir en compte. Tot això en el marc 

incomparable d’un centre de cultura i art com és la sala de concerts de 

la Fundació Reynolds, situada a una antiga casa senyorial a 

l’emblemàtic carrer d’Isabel II, de Maó. 

 

 


