A edição do I Fórum de Teatro Associativo e Artes Performativas visa promover uma discussão alargada que permita refletir e investigar sobre o estado do Teatro Associativo em particular e das Artes Performativas em sentido lato: um enorme palco para expressar e debater ideias e partilhar experiências e conhecimento(s).

Face à significativa adesão a esta iniciativa, e visando, simultaneamente, dar resposta a mais potenciais interessados e manter o escrupuloso cumprimento das medidas de segurança em vigor, incluindo o número máximo de presenças físicas autorizadas, entendeu a Organização que o evento deveria passar de caráter semipresencial a Web Fórum. A participação será com recurso à ferramenta Zoom. 
Recorda-se que para participar é obrigatória a inscrição, até ao próximo dia 15, em www.ftaap.pt     

Razão de ser e objetivos gerais do Fórum

Numa reflexão que se pretende feita pelos que são objeto da própria investigação, representantes de diferentes Associações/Escolas/Instituições são convidados a participar em vários painéis de trabalho, enquadrados por um moderador. Darão testemunho a partir da sua experiência, tanto individual como em grupo, lançando o mote para um debate que se pretende o mais participativo possível.   

Urge abordar uma série de questões: como melhorar a formação de técnicos, atores, músicos e outros artistas; como tornar mais eficaz o intercâmbio; como manter o acervo ao serviço comum – Associações e outras Instituições com dados inexatos ou em falta; outras sem situação legalizada; outras ainda, que ora despontam ora cessam atividade tornando desatualizado o mapeamento disponível à data; que obstáculos encontram para a difusão do teatro e outras artes em determinada região; como combater um certo conformismo (laxismo?) cultural que ainda parece subsistir; quais as principais dificuldades para a apresentação de (novos) projetos; etc.

A colaboração de todos os players é fundamental.Tanto por e para fazer...   
					
Iniciativa de inegável interesse cultural, integrada no projeto “Vamos Fazer Teatro? – Promoção e dinamização do Teatro Associativo”, conta com um multifacetado painel de oradores convidados e pretende constituir-se como espaço privilegiado de reflexão e debate sobre as artes de palco. 

A Organização está a cargo do “Novo Acto – Associação de Artes Performativas”, “Teatro Amador de Campanhã (TAC)”, “Era Uma Vez… Teatro (APPC)” e “Bambolinas e Trambolhos – Grupo de Teatro”, contando ainda com a colaboração da Junta de Freguesia de Campanhã e do Agrupamento de Escolas do Cerco e o apoio da Câmara Municipal do Porto.

					



“Asseveramos, por vezes, zombando, que os maus momentos são bons para o teatro.” 

(Shaid Nedeem, Mensagem para o Dia Mundial do Teatro 2020) 

– Está na hora. Vamos a isso?


Painéis

Os constituintes dos paineis ainda estão em confirmação no entanto os temas estão já definidos:

Painel 1 – Tema: “Direitos de Autor e Licenciamento de espetáculos no Teatro Amador”, terá como moderadora  Rita Coutinho (Bambolinas e Trambolhos).

Painel 2 – Tema: “O Teatro em Meio Escolar: das soft skills à formação de público”, terá como moderador Rui Martins (Novo Acto)

Painel 3 – Tema: “Diversidade no Teatro Amador – Estratégias de Comunicação para Intervir e Interagir na Comunidade”terá como moderadora Mónica Cunha (Era uma vez Teatro - APPC)

Painel 4 – Tema: “Teatro e outras artes: comunicar artisticamente entre pares”, terá como moderadores Mónica Cunha e Rui Martins


Pode seguir as informações mais atualizadas em www.ftaap.pt
----
Assim o I Fórum de Teatro Associativo e Artes Performativas terá lugar no próximo dia 17 de Outubro e as Associações, Escolas e Público em geral podem inscrever-se até 15 de Outubro preenchendo o formulário disponível para o efeito em www.ftaap.pt/inscricao ou nos Serviços da Junta de Freguesia de Campanhã.



