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Habitación	Peregrina	PRO 2

QUE	É?

Habitación	Peregrina	PRO	é	unha	proposta	que	xorde	dentro	do	proxecto	Camiño	Escena	Norte,	
concretamente	 dentro	 da	 súa	 programación	 expandida	 Camiño	 Expandido.	 Recolle	 o	 6tulo	 do	
programa	de	residencias	de	creación	baseadas	no	intercambio	entre	CCAA	que	implementamos	na	
1ª	 edición	 (2019),	 durante	 a	 que	 idenDficamos	 de	 maneira	 palpable	 que	 non	 existe	 un	
coñecemento	 en	 profundidade	 nin	 unha	 relación	 estable	 de	 sinerxias	 entre	 as	 compañías	 e	
axentes	profesionais	do	sector	das	artes	escénicas	que	operan	nos	4	 territorios	 implicados	neste	
proxecto:	Galicia,	Asturias,	Cantabria	e	Euskadi.	

O	obxecDvo	principal	de	Camiño	Escena	Norte	é	o	de	crear	un	novo	corredor	cultural	artellado	por	
medio	deste	novo	territorio	comparQdo,	que	sirva	tamén	para	o	coñecemento	mutuo	por	medio	
da	produción	cultural	de	cada	CCAA	no	eido	das	artes	escénicas.	

Así,	 ademais	 de	 poñer	 en	 contacto	 ao	 público	 con	 espectáculos	 e	 acDvidades	 paralelas	 aos	 que	
doutra	 maneira	 non	 accederían,	 Camiño	 Escena	 Norte	 pretende	 de	 igual	 maneira	 desbordar	 o	
marco	da	súa	propia	programación,	posibilitando	a	 interrelación	entre	territorios	e	as	sinerxias	
profesionais	entre	compañías	de	Galicia,	Asturias,	Cantabria	e	Euskadi.	

Habitación	Peregrina	PRO	pretende	ser	un	espazo	de	convivencia	 	profesional	onde	o	cento	de	
compañías	que	abranguen	as	asociacións	promotoras	(Escena	 	Galega,	 	EscenAsturias,	 	Acepae	e		
Eskena),	máis	todas	aquelas	do	sector	que	queiran	unirse	á	acDvidade,	poidan	entrar	en	contacto,	
coñecer	as	súas	liñas	de	traballo	e	propostas	estéQcas,	coñecer	a	realidade	dos	disQntos	circuitos	
de	 programación,	 explorar	 vías	 de	 coprodución	 e	 traballo	 conxunto	 e	 acceder	 a	 propostas	 de	
formación	que	sexan	de	interese	para	o	seu	desenvolvemento	profesional.	

Así	mesmo,	o	encontro	pretende	 ser	un	 foco	de	 reflexión	e	 coñecemento	 sobre	a	 realidade	do	
sector	nas	circunstancias	actuais,	cunha	2ª	edición	do	encontro	que	organizamos	grazas	á	grande	
acollida	e	os	resultados	da	proposta	no	ano	2020.



Habitación	Peregrina	PRO 3

OBXECTIVOS	DO	ENCONTRO

1.	Crear	un	novo	espazo	de	encontro	profesional	onde	entren	en	contacto	as	compañías	de	artes	
escénicas	dos	4	territorios	implicados	no	proxecto	Camiño	Escena	Norte.	

2.	Posibilitar	a	posta	en	contacto	e	sinerxias	profesionais	e	ar6sDcas	necesarias	para	que,	no	curto	
e	 medio	 prazo,	 exista	 unha	 relación	 máis	 fluída	 entre	 as	 artes	 escénicas	 galegas,	 asturianas,	
cántabras	e	vascas.	

3.	Establecer	 as	 canles	 necesarias	 para	 que	Camiño	 Escena	Norte	mude	 en	 algo	máis	 que	 unha	
programación	 anual,	 senón	 que	 este	 proxecto	 funcione	 como	 piar	 para	 unha	 maior	 conexión	
cultural	interterritorial.	

4.	 Proporcionar	 a	 compañías	 e	 axentes	 profesionais	 información,	 referencias	 e	 contactos	 de	
interese	 para	 o	 coñecemento	 da	 realidade	 do	 sector	 nos	 territorios	 veciños	 (funcionamento	 de	
circuitos,	programas	de	apoio,	contactos	con	programadores/	as…)



Habitación	Peregrina	PRO 4

FOCOS	TEMÁTICOS	DO	ENCONTRO

FORMACIÓN_Focalizaremos	 a	 acDvidade	 de	 formación,	 demandada	 polas	 propias	 compañías,	
nunha	 acción	 prácDca	 e	 transversal	 na	 que	 se	 traten,	 de	 maneira	 concisa	 e	 directa,	 cuesDóns	
relacionadas	coa	xesDón,	innovación	e	emprendemento	no	ámbito	das	compañías	profesionais	de	
artes	escénicas.	

COÑECEMENTO/SINERXIAS_A	nivel	de	relación	entre	as	compañías,	este	encontro	pretende	sentar	
as	 bases	 para	 un	 coñecemento	 maior	 e	 máis	 profundo	 da	 realidade	 profesional	 e	 ar6sDca	 das	
compañías	 nos	 4	 territorios,	 e	 a	 creación	 de	 relacións	 e	 sinerxias	 produDvas	 para	 o	
desenvolvemento	profesional	das	mesmas.	

REFLEXIÓN_No	encontro	organizaranse	espazos	específicos	para	a	 reflexión	 (debates,	 coloquios),	
cuesDón	 que	 de	 maneira	 xeral	 estará	 presente	 tamén	 no	 resto	 de	 acDvidades	 de	 Habitación	
Peregrina	PRO.	

PROMOCIÓN/DISTRIBUCIÓN_Habitación	 Peregrina	 PRO	 pretende	 ser	 tamén	 un	 espazo	 de	
oportunidades	de		visibilización	e	promoción	da	acDvidade	profesional	para	compañías	produtoras	
e	profesionais	da	programación.



Habitación	Peregrina	PRO 5

XORNADA	MARTES	14:	COÑECEMENTO	E	SINERXIAS

Na	primeira	xornada,	de	coñecemento	e	sinerxias	entre	compañías,	centraremos	os	nosos	esforzos	
en	facilitar	estas	relacións	de	encontro	profesional	e	ar6sDco	entre	as	persoas	parDcipantes,	pero	
sobre	todo	en	poñer	énfase	 	no	coñecemento	do	funcionamento	do	sector	nas	disDntas	CCAA,	no	
referente	 a	 cuesDóns	 como	 o	 funcionamento	 real	 dos	 circuitos,	 as	 liñas	 de	 programación	 dos	
teatros,	 o	 calendario	 de	 feiras	 e	 fesDvais	 máis	 importantes	 ou	 as	 posibles	 relacións	 entre	
compañías	no	ámbito	da	coprodución,	a	formación	ou	a	procura	de	distribuidores/as.	

Para	isto	contaremos	cun	equipo	de	4	facilitadoras/facilitador:	

Belén	Pichel	(Contraproducións)	GALICIA	
Ana	Eva	Guerra	(El	Callejón	del	Gato)	ASTURIAS	
Begoña	García	(Hilo	Producciones)	CANTABRIA	
Fernando		Saénz	de		Ugarte	(Dantzaz)	EUSKADI	

16.00	a	16.30		h_Dinámica	de	presentación	entre	compañías.	

16.30	a	18.15		h_Presentacións	(4)	por	parte	das	facilitadoras/facilitador.	
Realizaranse	 4	 presentacións	 sobre	 o	 funcionamento	 do	 sector	 (circuitos,	 fesDvais,	 liñas	 de	
programación	dos	teatros…)	por	parte	do	equipo	de	facilitadoras/facilitador.	

18.15	a	18.45		h_Pausa	café.	

18.45	a	20.45		h_Rolda	de		speed		mee:ngs:	xuntanzas	bilaterais	entre	as	facilitadoras/facilitador	e	
as	compañías,	máximo	10	minutos	cada	reunión	(dous	descansos)	
As	 compañías	 que	 o	 desexen	 poderán	 solicitar	 unha	 xuntanza	 rápida	 coas	 facilitadoras	 ou	
facilitador	(excluíndo	a/o	da	súa	propia	CCAA)	con	dúbidas	sobre	como	operar	como	compañía	nas	
outras	CCAA.	

21.00	a	22.00		h_Visita	guiada	en	grupo	pola	cidade	de	Lugo.	

22.00		h_Cea	networking.	

(*)	 Na	 segunda	 parte	 da	 xornada,	 despois	 da	 pausa	 café,	 habilitaranse	 varios	 espazos	 para	 as	
xuntanzas	 informais	entre	compañías,	ademais	das	establecidas	previamente	coas	4	persoas	que	
exercen	o	rol	de	facilitadoras. 



Habitación	Peregrina	PRO 6

XORNADA	MÉRCORES	15:	REFLEXIÓN	E	PROMOCIÓN

A	segunda	xornada	do	encontro	será	a	máis	intensa	a	nivel	de	conDdo,	con	acDvidade	de	mañá	e	
de	 tarde.	Centrada	no	ámbito	da	 reflexión	 sobre	disDntos	 aspectos	de	 funcionamento	do	 sector	
como	a	programación,	o	funcionamento	dos	circuitos	e	as	relacións	entre	compañías	e	profesionais	
da	programación,	esta	xornada	servirá	tamén	para	a	presentación	dalgúns	proxectos	e	a	posta	en	
contacto	de	compañías	e	propostas	ar6sDcas	con	profesionais	da	programación.	

09.30	a	10.30		h_Mesa	redonda	sobre	retos	da	programación	e	funcionamento	dos		circuítos.	
A	crise	da	Covid19	trouxo	consigo	algúns	dos	maiores	cambios	que	se	lembran	a	nivel	de	dinámicas	
profesionais	 e	 sectoriais.	 Como	 afectou	 ás	 dinámicas	 e	 Dpoloxía	 das	 programacións	 de	 artes	
escénicas?	Cal	é	o	 futuro	a	curto	e	medio	prazo	dos	circuitos,	estrutura	principal	da	distribución	
escénica	profesional?	Volverá	o	sector	á	situación	anterior	a	marzo	de	2020	ou	estamos	perante	a	
creación	de	novos	modelos	de	traballo?	
ParQcipan:	Carlos	Morán,	Julio	Peña	del	Campo,	Carmen	Castro	e	José	Luis	González	“	Poxpolo”.	
Modera:	Amaia	Ibáñez	(xerente	de		Eskena)	

10.30	 a	 12.00	 h_Debate/Dinámica	 sobre	 retos	 da	 profesionalización	 na	 relación	 compañías-
profesionais	da	programación.	
Nesta	acDvidade-coloquio,	aberta	e	parDcipaDva,	 traballaremos	sobre	os	modelos	de	 relación	na	
escena	 profesional,	 reflexionando	 sobre	 a	 uDlidade	 real	 e	 posibilidades	 de	 feiras	 e	 foros	
profesionais	e	sobre	como	establecer	dinámicas	máis	produDvas	e	áxiles	de	organización	interna	do	
sector.	
ParQcipan:	Blanca	García,	Luis		Vigil,	Carlos		Troyano	+	2	das	compañías	asistentes.	
Modera:	Diego	V.	Meizoso	(xerente	de	Escena		Galega)	

12.00	a	12.30		h_Pausa	café	

12.30	a	14.30		h_Presentacións	en	formato		pitching	de	propostas	ar6sDcas.	Compañías	rexistradas	
no	encontro	(12	presentacións	x	8	minutos)	

14.30	a	16.30		h_Xantar	networking.	

16.30	 a	 19.30	 h_Rolda	 de	 	 speed	 	 mee:ngs:	 xuntanzas	 bilaterais	 entre	 compañías	 e	
programadores/as,	máximo	10	minutos	cada	reunión	(en	disDntas	salas)	(*)	Descansos	para	pausa	
e	café	durante	30	minutos.	

19.30	a	20.30		h_Visita	guiada	en	grupo	pola	cidade	de	Lugo.	

21.30		h_Cea		networking.



Habitación	Peregrina	PRO 7

XORNADA	XOVES	16:	FORMACIÓN

A	 terceira	 e	 derradeira	 xornada	 estará	 centrada	 no	 ámbito	 da	 formación,	 cun	 obradoiro	 que	
pretende	 ser	 moi	 prácDco	 e	 transversal,	 imparDdo	 por	 Robert	 Muro	 e	 adaptado	 ao	 público	
obxecDvo	 do	 encontro,	 sobre	 a	 realidade,	 retos	 e	 urxencias	 do	 eido	 das	 artes	 escénicas	
profesionais	 no	 referente	 á	 xesDón,	 emprendemento	 e	 innovación	 dun	 sector	 pequeno	 e	
atomizado	como	o	escénico.	

09.00	a	14.30_Obradoiro	de	formación	"Un	sector	para	estes	anos	20:	xesHón,	emprendemento	e	
innovación	nas	compañías	profesionais	de	artes	escénicas".	
Número	de	prazas:	25		
Imparte:	Robert	Muro	(xestor	cultural,	consultor	e	produtor)	
ConQdos:		
A	formación	e	o	estudo	nas	áreas	de	xesDón	da	cultura	é	a	tarefa	na	que	as	organizacións	ar6sDcas	
e	creaDvas	máis	deben	avanzar	nos	actuais	momentos.	Calquera	pausa	nos	procesos	de	creación	
desDnada	 a	 comparDr	 reflexións	 sobre	 as	 responsabilidades	 de	 xesDón	 e	 ampliar	 coñecementos	
sobre	as	mesmas	é	invesDmento	en	futuro,	tempo	gañado.	Neste	encontro	formaDvo	abordaranse	
a	modo	de	marco	algunhas	cuesDóns	relevantes	relacionadas	coa	situación	que	vivimos:	os	retos	
que	 plantexa	 ás	 organizacións,	 a	 adecuación	 dos	 modelos	 organizaDvos,	 as	 estruturas	 máis	
adecuadas,	a	viabilidade	dos	proxectos,	e	ferramentas	de	planificación	estratéxica.	
	 •	 Retos	que	expuxo	e	expón	a	pandemia	aos	profesionais	e	ás	organizacións	culturais	
e	ar6sDcas.	
	 •	 Tipos	e	formación	de	empresas	e	organizacións:	cuesDóns	a	ter	en	conta.	
	 •	 Dirección	e	planificación	estratéxica	de	organizacións	culturais.	
	 •	 Estruturas,	recursos	humanos,	tarefas	e	equipos.	
	 •	 Deseño	de	proxectos.	Viabilidade.	XesDón	económica	e	orzamentaria.	
	 •	 Innovación	nas	organizacións	creaDvas	e	culturais.	

11.30	a	12.00		h_Pausa	café.	

14.30	a	16.00		h_Xantar	networking	e	despedida.



Habitación	Peregrina	PRO 8

LISTAXE	DE	PROFESIONAIS	DA	PROGRAMACIÓN	
CONFIRMADOS	PARA	A	XORNADA	DO	MÉRCORES	15	

GALICIA	

Blanca	 García	 Agulló.	 Produtora	 execuDva	 do	 Teatro	 Jofre,	 Auditorio	 de	 Ferrol	 e	 C.C.	 Torrente	
Ballester.	Concello	de	Ferrol.	
Anxo	Manoel	Lamelo	Fernández.	Asesor	de	programación	cultural.	Concello	de	Lugo.	
Vanesa	Siso	Calvo.	Concelleira	de	Cultura,	Comunicación	e	Igualdade.	Concello	de	Vilalba.	
Carmen	 Castro	 Pombo.	 Xefa	 do	 servizo	 e	 programadora	 da	 Concellería	 de	 Cultura.	 Concello	 de	
Carballo.	

ASTURIAS	

Juan	 Antonio	 González	 Ponte.	 Concelleiro	 de	 Cultura,	 Festas,	 Turismo,	 ParDcipación	 Cidadá	 	 e	
Emprego.	Concello	de	Mieres.	
Lourdes	 Prendes	 García-Barrosa	 /	 Miguel	 Ángel	 Montes	 López.	 Técnica/o	 do	 equipo	 de	
programación	e	xesDón	de	espazos	de	Laboral	Ciudad	de	la	Cultura	(Sociedad	Pública	de	GesDón	y	
Promoción	TurísDca	y	Cultural	del	Principado	de	Asturias)	
Luis	Vigil	Álvarez.	Asesor	de	programación	escénica	do	Concello	de	Oviedo.	
Ramón	Quirós	Moro.	Director	da	Fundación	Municipal	de	Cultura	de	Siero.	

 



Habitación	Peregrina	PRO 9

LISTAXE	DE	PROFESIONAIS	DA	PROGRAMACIÓN	
CONFIRMADOS	PARA	A	XORNADA	DO	MÉRCORES	15	

CANTABRIA	

Carlos	 Troyano	 Cestelo.	 Asesor	 de	 programación	 da	 SRCED	 (Sociedad	 Regional	 de	 Educación,	
Cultura	y	Deporte)	e	programador	do	Palacio	de	FesDvales	de	Cantabria	(Santander)	
Julio	Peña	del	Campo.	Coordinador	do	circuito	escénico	profesional	Cantabria	Escena	PRO.	
Marcos	Mazón	 Gallardo.	 Concelleiro	 de	 Cultura,	 Educación	 e	 ParDcipación	 Cidadá.	 Concello	 de	
Marina	de	Cudeyo.	

EUSKADI	

Carlos	Morán	 Arostegi.	Director	 do	 Serantes	 Kultur	 Aretoa,	 organismo	 autónomo	 de	 cultura	 do	
Concello	de	Santurtzi.	
José	 Luis	 González	 “Poxpolo”.	 Técnico	 de	 Cultura	 e	 programador	 do	 Teatro	 Coliseo	 Antzokia.	
Concello	de	Eibar.	

(*)	Esta	relación	de	profesionais,	confirmada	no	momento	da	apertura	do	periodo	de	inscrición	no	
encontro,	pode	verse	modificada	por	cuesDóns	alleas	á	organización.	

Se	 durante	 o	 periodo	 de	 inscrición	 se	 produciran	 outras	 confirmacións	 de	 asistencia	 daríanse	 a	
coñecer	 por	 medio	 da	 actualización	 do	 documento	 informaDvo	 na	 pestana	 de	 inscrición	 ao	
encontro	en	www.escenanorte.com		

FIESTRA	ONLINE:	
No	 caso	 de	 que	 algún	 dos/as	 profesionais	 da	 programación	 non	 puidese	 asisDr	 finalmente	 ao	
encontro	 de	 maneira	 presencial	 deNde	 a	 organización	 organizarase,	 con	 posterioridade	 ao	
encontro,	 unha	 xornada	 de	 xuntanzas	 en	 liña	 nas	 que	 poñeremos	 en	 contacto	 ás	 compañías	
asistentes	ao	encontro	con	estes/estas	profesionais.	

 

https://www.redescena.net/escenario/127/serantes-kultur-aretoa/
http://www.escenanorte.com


Habitación	Peregrina	PRO 10

O	EQUIPO	DE	FACILITADORAS/FACILITADOR

Belén	Pichel	(Contraproducións)	GALICIA	

Realizou	 estudos	 de	 Historia	 da	 Arte	 e	 posgrao	 no	 Curso	 de	 Experto	 Universitario	 en	 XesDón	
Cultural	na		Universidade	de	SanDago	de	Compostela.	

Comezou	a	súa	traxectoria	profesional	nas	artes	escénicas	no	ano	2004,	empezando	a	traballar	en	
compañías	 como	Teatro	do	Adro,	 Talía	Teatro	e	no	Centro	DramáDco	Galego,	nesta	úlDma	como	
directora	en	xira.	

No	 2010	 monta	 a	 súa	 primeira	 produtora,	 Abrapalabra	 Creacións	 Escénicas,	 coa	 que	 produce	
espectáculos	como	“A	Piragua”,	“Historias	Tricolores”,	“Memorias	dun	neno	labrego”,	“Decamerón”,	
“As	do		Peixe”	ou	“	Ra		Ra		Ra”.	

Combina	 o	 labor	 de	 produtora	 co	 de	 distribuidora,	 axudante	 de	 dirección	 e	 representante	 de	
arDstas.	 En	 2016	 leva	 a	 cabo	un	proxecto	máis	 persoal	 e	 consDtúe	 a	 empresa	Contraproducións	
poñendo	 en	 escena	 obras	 como	 “O	 Tolleito	 de	 Inishmaan”,	 “Nacidas	 Libres”,	 “	 Fillos	 do	 Sol”,	
“Commedia”,	“A		compañeira	de	piso”	ou	“O	electo”.	

Foi	presidenta	da	Asociación	 	Galega	de	Empresas	de	Artes	Escénicas	(Escena	 	Galega)	do	2015	ao	
2020.	Forma	parte	da	comisión	de	xesDón	cultural	do	Consello	da	Cultura	Galega.	

htp://www.contraproducions.com/es/		

http://www.contraproducions.com/es/


Habitación	Peregrina	PRO 11

O	EQUIPO	DE	FACILITADORAS/FACILITADOR

Ana	Eva	Guerra	(El	Callejón	del	Gato)	ASTURIAS	

Titulada	 en	Arte	DramáDca	 polo	 InsDtuto	 do	 Teatro	 e	 as	 Artes	 Escénicas	 de	Asturias.	 Conta	 con	
máis	de	trinta	anos	de	traxectoria	ininterrompida	nas	artes	escénicas,	como	intérprete,	directora,	
dramaturga	e	pedagoga.		

Codirixe	dende	2007	a	compañía	El	Callejón	del	Gato.	Recente	Premio	FETEN	á	Mellor	Adaptación	
Escénica,	 Premio	 de	 Produción	 Escénica	 Teatro	 Jovellanos	 e	 Premio	 Impulsa	 a	 Mellor	 Empresa	
CreaDva	 e	 Cultural,	 El	 Callejón	 del	 Gato	 é	 unha	 das	 compañías	máis	 consolidadas	 do	 panorama	
teatral	 asturiano,	 con	 máis	 de	 quince	 producións	 teatrais	 de	 todos	 os	 formatos	 e	 para	 grande	
variedade	de	públicos,	con	especial	atención	á	infancia	e	a	mocidade.	

Ana	Eva	Guerra	e	 El	 Callejón	del	Gato	desenvolven	dende	hai	 anos	 labores	 asociaDvos	na	Xunta	
DirecDva	de		Escenasturias,	con	representación	en	varias	comisións	de	traballo,	e	na	Mesa	Sectorial	
das	Artes	Escénicas,	consDtuída	no	2020.		

htp://www.elcallejondelgato.es/		

http://www.elcallejondelgato.es/


Habitación	Peregrina	PRO 12

O	EQUIPO	DE	FACILITADORAS/FACILITADOR

Begoña	García	(Hilo	Producciones	)	CANTABRIA	

Licenciada	 en	 CC	 da	 Información	 pola	 Universidade	 Complutense	 de	 Madrid,	 formouse	 en	
produción	e	xesDón	teatral	no	Centro	de	Tecnoloxía	do	Espectáculo.	

Traballa	no	ámbito	teatral	dende	hai	máis	de	20	anos	con	diferentes	compañías	nacionais.	En	2008	
creou	en	Santander	Hilo	Producciones,	e	dende	entón	xesDona	proxectos	 culturais	e	produce	os	
seus	 propios	 espectáculos,	 con	 dúas	 liñas	 de	 traballo	 fundamentais:	 a	 revisión	 dos	 clásicos	 e	 as	
producións	efémeras,	creadas	para	as	necesidades	concretas	dun	cliente	ou	un	proxecto.	

Desenvolve	 diversos	 programas	 de	 difusión	 teatral:	 “Teatro	 de	 una	 noche	 de	 verano”,	
“Zafarrancho”,	“Cole	al	Teatro”,	“Will	is	in	the	air”	ou	“Esto	NO	es	un	libro”;	 	cun	especial	interese	
no	traballo	para	a	creación	de	público	mozo.		

Cústalle	moito	quedar	quieta.	

htps://hilo64.webnode.es		

https://hilo64.webnode.es
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O	EQUIPO	DE	FACILITADORAS/FACILITADOR

Fernando	Saénz	de	Ugarte	(Dantzaz)	EUSKADI	

Xestor	 e	 acDvista	 cultural,	 con	 experiencia	 en	 proxectos	 de	 educación	 ambiental,	 animación	
sociocultural	 e	 socioeducaDva,	 dereitos	 humanos	 a	 nivel	 internacional,	 estudos	 sobre	 xogos	 e	
xoguetes	tradicionais,	e	durante	os	úlDmos	25	anos,	nas	artes	escénicas	(Teatro	Paraíso,	Auditorio		
Barañáin,	Rede	Española	de	Teatros…)	

En	 Dantzaz	 como	 director	 xeral	 dende	 2012,	 traballa	 para	 a	 reestruturación	 e	 consolidación	 da	
enDdade,	uDlizando	como	ferramentas	de	traballo	principais	a	innovación	e	o	traballo	colaboraDvo.	
Traballando	en	colaboración	coa	dirección	ar6sDca,	expón	diversos	e	variados	procesos	anuais	de	
creación	e	produción	 	coreográficas,	e	constrúe	proxectos	para	facer	que	Dantzaz	sexa,	máis	que	
unha	ferramenta	para	o	sector,	todo	un	espazo	de	encontro	no	que	a	experiencia	e	a	mocidade;	o	
local	e	o	internacional;	e	a	excelencia	e	a	parDcipación	vaian	da	man	e	muden	en	aliados	e	motores	
de	avance	conDnuo.		

Creou	“Think	 	Tanz”,	un	laboratorio	de	innovación	que	está	a	dar	grandes	resultados	poñendo	en	
contacto	a	creación	 	coreográfica	con	outros	sectores	como	o	turismo,	a	hostalería,	a	industria,	o	
deporte	ou	 a	 educación.	Os	proxectos	de	mediación	 realizados	por	Dantzaz	nestes	úlDmos	 anos	
están	 a	 abrir	 novas	 vías,	 e	 convértense	 en	 pezas	 transversais	 para	 os	 procesos	 de	 creación	 da	
compañía.	

htps://dantzaz.eus		

https://dantzaz.eus
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O	DOCENTE	DO	OBRADOIRO	DE	FORMACIÓN

Robert	Muro	(xestor	cultural,	consultor	e	produtor)	

Director	de	ELMURO	SL.,	empresa	de	xesDón	e	asesoramento	cultural	e	produción	teatral	e	socio	
director	de	ASIMÉTRICA.	Dende	1995	ten	producido	case	trinta	obras.	

Como	 produtor	 execuDvo	 traballou	 para	 a	 Sociedad	 General	 de	 Autores	 y	 Editores,	 para	 a	
Asociación	de	Autores	de	Teatro	e	para	o	Ministerio	de	Cultura,	entre	outras	 insDtucións.	Tamén	
para	numerosas	empresas	para	as	que	dirixe	proxectos	culturais,	como	os	Premios		Buero	de	Teatro	
Mozo	 para	 Coca-Cola.	 Desenvolve	 labores	 de	 consultoría	 e	 produción	 de	 proxectos	 culturais	 e	
teatrais	 para	 empresas,	 e	 formación	 en	 técnicas	 teatrais	 para	 non	 actores.	 Entre	 2013	 e	 2016	
produce	¡Madrid	AcDva!,	programa	de	proximidade	cultural	do	Concello	de	Madrid.	
		
Organiza	anualmente	o	Foro	Cultura	&	Empresa,	encontro	profesional	entre	arDstas	e	creadores	e	
empresas	e	marcas.	Publicou	numerosos	arDgos	sobre	organización	e	xesDón	cultural	en	 libros	e	
revistas	 especializadas	 e	 parDcipa	 habitualmente	 como	 convidado	 en	 congresos,	 coloquios	 e	
conferencias	sobre	temas	culturais	e	escénicos.		

Dirixe	cursos	de	formación	en	xesDón	para	emprendedores	e	empresas	culturais.	

É	socio	fundador	da	Academia	de	las	Artes	Escénicas	de	España,	da	que	ten	sido	Secretario	Xeral.	

https://www.elmuro.es 

https://www.asimetrica.org  

https://www.elmuro.es
https://www.asimetrica.org
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INFORMACIÓN	PRÁCTICA

ONDE?	Lugo,	Centro	Cultural	O	Vello	Cárcere	(Praza	da	ConsDtución	s/n)	

CANDO?	Do	martes	14	ao	xoves	16	de	setembro	de	2021.	

A	 QUEN	 VAI	 DIRIXIDO?	 Compañías	 de	 artes	 escénicas	 e	 axentes	 profesionales	 do	 sector	 de	
calquera	das	4	CCAA	implicadas	no	proxecto	(Galicia,	Asturias,	Cantabria	e	Euskadi)	

CAL	É	O	PERIODO	DE	INSCRICIÓN?	Do	luns	9	ao	luns	30	de	agosto	de	2021	ás	14.00	h,	por	medio	
do	formulario	correspondente	na	web	www.escenanorte.com	

CAL	SERAt	A	FOtRMULA	DE	PAGO	PARA	O	PREZO	DE	INSCRICIOtN?	Mediante	transferencia	bancaria	
nos	3	días	posteriores	á	confirmación	da	praza	por	parte	da	organización.	
		
A	 QUEN	 DIRIXIRME	 EN	 CASO	 DE	 DÚBIDAS	 OU	 PREGUNTAS	 SOBRE	 O	 ENCONTRO?	Mediante	
correo	 electrónico,	 enviando	 as	 mesmas	 a	 estes	 dous	 enderezos	 de	 referencia:	
coordinacion@escenanorte.com	(Diego	V.	Meizoso)		
producciongalicia@escenanorte.com	(Cecilia	Carballido)	

ALOXAMENTO:	Os	hoteis	 do	 encontro	 serán	o	Eurostars	Gran	Hotel	 Lugo****	 (Avenida	Ramón	
Ferreiro,	 21)	 e	 o	Hotel	 	 Exe	 Porta	 de	 San	 Pedro***	 (Rúa	 Río	 Neira,	 29),	 os	 dous	 a	 5	minutos	
andando	do	Centro	Cultural	O	Vello	Cárcere.	O	aloxamento	será	en	réxime	de	cuarto	con	almorzo.	
No	caso	de	 inscrición	en	cuarto	dobre	o	prezo	será	o	mesmo	que	para	cuarto	 individual	 (é	dicir,	
haberá	 que	 efectuar	 dous	 pagos	 de	 inscrición,	 un	 por	 cada	 persoa,	 cos	 prezos	 descritos	 máis	
adiante)	

COMO	CHEGAR:	En	caso	de	desprazamento	en	vehículo	parDcular	a	cidade	de	Lugo	está	moi	ben	
comunicada	co	resto	de	CCAA	da	cornixa	cantábrica	por	medio	da	Autoestrada	do	Cantábrico	(A-8/
AP-8)	 A	 outra	 opción	 de	 transporte	 é	 mediante	 autobús,	 por	 medio	 da	 empresa	 ALSA	
(www.alsa.es)	

APARCAMENTO:	 En	 caso	 de	 desprazamento	 en	 vehículo	 parDcular	 existen	 varios	 aparcamentos	
privados	a	só	minutos	dos	aloxamentos	apalabrados.	En	todo	caso,	en	Lugo	non	existe	sistema	de	
“zona	azul”	para	aparcamento	na	vía	pública,	por	tanto	pode	aparcarse	de	balde	en	calquera	rúa	da	
cidade.

http://www.escenanorte.com
mailto:coordinacion@escenanorte.com
mailto:producciongalicia@escenanorte.com
http://www.alsa.es
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PREZOS	DE	INSCRICIÓN

(*)	 Asociadas:	 Compañías	 asociadas	 a	 algunha	 das	 4	 asociacións	 promotoras	 (Escena	 Galega,	
EscenAsturias,	Acepae,	Eskena)	

Asistencia	3	xornadas,	incl.	aloxamento	e	todo	incluído:		
Asociadas:	120	€		
Non	asociadas:	180	€	
 
Asistencia	3	xornadas,	sen	aloxamento	e	sen	almorzo/cea:		
Asociadas:	60	€		
Non	asociadas:	90	€	
 
Asistencia	por	xornada	solta,	incl.	aloxamento	e	todo	incluído:		
Asociadas:	40	€		
Non	asociadas:	60	€	
 
Asistencia	por	xornada	solta,	sen	aloxamento	e	sen	almorzo/cea:		
Asociadas:	20	€		
Non	asociadas:	30	€	
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CUESTIÓNS	DE	INTERESE	PARA	OS/AS	PROFESIONAIS	
ASISTENTES

1. O prezo da inscrición do mércores 15 e xoves 16 inclúe en ambos os casos o xantar  
networking. 

2. Non se servirá café ou calquera outro refrixerio no Centro Cultural O Vello Cárcere, o 
programa conta xa con algunhas pausas nas que as persoas asistentes poderán saír á 
praza de Campo Castelo, con varios locais de restauración a 2 minutos andando do 
espazo. 

3. No caso de que exista unha demanda de prazas que desborde a capacidade das 
distintas actividades e espazos do Centro Cultural O Vello Cárcere (con capacidade 
restrinxida sobre a súa capacidade habitual por mor das circunstancias actuais) 
establecerase unha orde de preferencia na que irán antes as compañías asociadas ás 
asociacións promotoras, e dentro destas establecerase, se é necesario, tamén unha orde 
segundo data/hora de inscrición. 

4. Se o encontro debe ser suspendido por causas derivadas da situación sanitaria 
devolverase o importe íntegro do prezo de inscrición. Farase o mesmo se a persoa 
rexistrada non pode asistir por esta causa. Unha vez pechado o periodo de inscrición, e 
exceptuando esta causa, non se devolverá o importe. 

5. Durante os 3 días do encontro haberá unha persoa de referencia na entrada do espazo 
para a entrega de material e benvida das persoas asistentes. 

6. Durante a actividade nos distintos espazos do encontro deben seguirse en todo 
momento as indicacións do persoal de organización a respecto das medidas derivadas da 
situación sanitaria (control de accesos e capacidade, uso de máscara e xel, distancia 
interpersoal…) 

7. O encontro profesional Habitación Peregrina PRO desenvolverase con atención a todos 
os protocolos de seguridade e medidas hixiénico sanitarias en vigor na CCAA de Galicia e 
implementados polo  Concello de Lugo no momento do mesmo. Somos un evento seguro. 

8. Unha vez pechado o periodo de inscrición, e con antelación abonda para a organización 
da viaxe e a estadía no encontro, a organización facilitará ás persoas rexistradas toda a 
información actualizada, incluíndo os restaurantes onde terán lugar xantares e ceas e os 
horarios exactos de xuntanzas e encontros. 
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QUEN	NOS	ACOMPAÑA?

O	 encontro	 Habitación	 Peregrina	 PRO	 é	 posible	 grazas	 á	 parDcipación,	 colaboración	 e	
financiamento	do	Concello	de	Lugo	e	da	Vicepresidencia	da	Deputación	Provincial	de	Lugo.	
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