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HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

QUE	É?	

Habitación	Peregrina	PRO	 é	 unha	proposta	que	 xorde	dentro	do	proxecto	
Camiño	 Escena	 Norte,	 concretamente	 dentro	 da	 súa	 programación	
expandida	Camiño	Expandido.	

O	obxectivo	principal	de	Camiño	Escena	Norte	é	o	de	crear	un	novo	corredor	
cultural	artellado	por	medio	deste	novo	territorio	a	compartir,	que	sexa	de	
utilidade	 tamén	 para	 o	 coñecemento	 mutuo	 por	 medio	 da	 produción	
cultural	de	cada	Comunidade	no	eido	das	artes	escénicas.	

Así,	ademáis	de	pór	en	contacto	ao	público	con	espectáculos	e	actividades	
paralelas,	Camiño	Escena	Norte	pretende	de	igual	xeito	desbordar	o	marco	
da	súa	propia	programación,	posibilitando	a	interrelación	entre	territorios	
e	as	sinerxías	profesionais	entre	compañías	de	Galicia,	Asturias,	Cantabria	
e	Euskadi,	territorios	aos	que	se	suma	nesta	4ª	edición	a	Comunidade	Foral	
de	Navarra	

Habitación	 Peregrina	 PRO	 pretende	 ser	 un	 espazo	 de	 encontro	 e	
convivencia	profesional	no	que	as	compañías	e	o	resto	de	axentes	escénicos	
das	 5	 Comunidades	 poidan	 entrar	 en	 contacto,	 coñecer	 as	 súas	 liñas	 de	
traballo	 e	 propostas	 estéticas,	 coñecer	 tamén	 a	 realidade	 dos	 distintos	
circuítos	de	programación,	explorar	vías	de	coprodución,	oportunidades	de	
distribución	 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	3ª	edición	do	
encontro	que	organizamos	grazas	á	gran	acollida	e	os	resultados	da	proposta	
nos	anos	2020	e	2021.
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CALES	SON	OS	OBXECTIVOS?	

1. 	Crear	un	novo	espazo	de	encontro	profesional	onde	entren	en	contacto	
as	 compañías	 e	 axentes	 do	 sector	 escénico	 profesional	 dos	 5	 territorios	
implicados	no	proxecto	Camiño	Escena	Norte.	

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

3.	Establecer	as	canles	necesarias	para	que	Camiño	Escena	Norte	se	convirta	
en	 algo	 máis	 que	 unha	 programación	 anual,	 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	 circuítos,	 programas	 de	 apoio,	
contactos	con	programadores/as…)
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EIXOS	TEMÁTICOS	
COÑECEMENTO/SINERXÍAS_A	nivel	de	 relación	entre	as	 compañías,	este	encontro	
pretende	sentar	as	bases	para	un	coñecemento	maior	e	máis	profundo	da	realidade	
profesional	e	artística	destas	nos	5	territorios,	e	a	creación	de	relacións	e	sinerxías	
produtivas	 para	 o	 desenvolvemento	 profesional	 das	 mesmas.	 Contaremos	 cun	
equipo	 de	 facilitadores/as	 con	 amplo	 coñecemento	 do	 sector	 escénico	 en	 cada	
territorio,	ademais	dun/unha	profesional	da	distribución	por	Comunidade.	

REFLEXIÓN_No	 encontro	 organizaranse	 espazos	 específicos	 para	 a	 reflexión	
(debates,	coloquios),	liña	de	traballo	que	de	maneira	xeral	estará	presente	tamén	no	
resto	 de	 actividades	 de	 Habitación	 Peregrina	 PRO.	 Neste	 2022	 poñemos	 o	 foco	
especialmente	 en	 dúas	 cuestións	 que	 non	 se	 traballaran	 especificamente	 en	
edicións	anteriores:	as	campañas	para	público	escolar	e	os	circuítos,	programacións	
e	estruturas	de	apoio	á	danza	e	artes	do	movemento.	Contaremos	ademais	cunha	
presentación	sobre	o	funcionamento	da	Rede	de	Teatros	de	Navarra.	

PROMOCIÓN/DISTRIBUCIÓN_Habitación	 Peregrina	 PRO	 pretende	 ser	 tamén	 un	
espazo	 de	 oportunidades	 de	 visibilización	 e	 promoción	 da	 actividade	 profesional	
para	 compañías	 produtoras,	 e	 de	 posta	 en	 contacto	 e	 coñecemento	 entre	 estas	 e	
profesionais	da	programación	escénica	das	Comunidades	diferentes	á	propia.	

FORMACIÓN_Enfocamos	 a	 actividade	 de	 formación,	 demandada	 polas	 propias	
compañías,	 nunha	 acción	 práctica	 e	 transversal	 na	 que	 se	 traballen,	 de	 maneira	
concisa	e	directa,	cuestións	relacionadas	coa	práctica	legal	dende	3	puntos	de	vista:	
relacións	 xurídico-económicas	 da	 produción	 escénica,	 procedementos	
administrativos	 (subvencións	 e	 outros)	 para	 o	 fomento	 da	 actividade	 escénica	 e	
tramitación	 administrativa	 na	 xestión	 de	 espazos	 para	 a	 creación	 (residencias	 e	
outros).
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PREZOS	DE	INSCRICIÓN	
(*)	Socias:	Compañías	socias	dalgunha	das	4	asociacións	promotoras	(Escena	
Galega,	EscenAsturias,	Acepae,	Eskena).	

Asistencia	3	xornadas,	incl.	aloxamento	e	todo	incluído:		
Socias:	150	€		
Non	socias:	220	€	
 
Asistencia	3	xornadas,	sen	aloxamento	e	sen	almorzo/cea:		
Socias:	75	€		
Non	socias:	110	€	
 
Asistencia	por	xornada	solta,	incl.	aloxamento	e	todo	incluído:		
Socias:	50	€		
Non	socias:	75	€	
 
Asistencia	por	xornada	solta,	sen	aloxamento	e	sen	almorzo/cea:		
Socias:	25	€		
Non	socias:	40	€
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INFORMACIÓN	PRÁCTICA		
ONDE?	Lugo,	Centro	Cultural	O	Vello	Cárcere	(Praza	da	Constitución	s/n)	

CANDO?	Do	martes	13	ao	xoves	15	de	setembro	de	2022.	

A	QUEN	VAI	DIRIXIDO?	Compañías	de	artes	escénicas	e	axentes	profesionais	
do	sector	de	cualquera	das	5	Comunidades	implicadas	no	proxecto	(Galicia,	
Asturias,	Cantabria,	Euskadi	e	Navarra)	

CAL	É	O	PERÍODO	DE	INSCRICIÓN?	Do	mércores	10	ao	martes	30	de	agosto	
de	 2022	 ás	 14.00	 h,	 por	 medio	 do	 formulario	 correspondente	 na	 web	
www.escenanorte.com	

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

ALOXAMENTO:	O	hotel	do	encontro	será	o	Eurostars	Gran	Hotel	Lugo****	
(Avenida	Ramón	Ferreiro,	21),	a	5	minutos	camiñando	do	Centro	Cultural	O	
Vello	 Cárcere.	 O	 aloxamento	 será	 en	 réxime	 de	 cuarto	 individual	 con	
almorzo.	No	caso	de	 inscrición	en	cuarto	dobre	o	prezo	será	o	mesmo	que	
para	 cuarto	 individual	 (é	 dicir,	 aboaranse	 dous	 pagos	 de	 inscrición,	 un	 por	
cada	persoa,	cos	prezos	xa	descritos).
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INFORMACIÓN	PRÁCTICA		
COMO	CHEGAR:	En	caso	de	desprazamento	en	vehículo	particular,	a	cidade	
de	Lugo	está	moi	ben	comunicada	coas	Comunidades	da	cornixa	cantábrica	
por	medio	da	Autovía/Autoestrada	do	Cantábrico	(A-8/AP-8).	A	outra	opción	
de	 transporte	 é	 mediante	 autobús,	 por	 medio	 da	 empresa	 ALSA	
(www.alsa.es)		

ESTACIONAMENTO:	 En	 caso	 de	 desprazamento	 en	 vehículo	 particular	
existen	 varios	 aparcamentos	 privados	 a	 un	 par	 de	 minutos	 do	 hotel	 do	
encontro.	 En	 todo	 caso,	 en	 Lugo	 non	 existe	 sistema	 de	 “zona	 azul”	 para	
estacionamento	 na	 vía	 pública,	 polo	 tanto	 pódese	 estacionar	 de	 xeito	
gratuíto	 en	 calquera	 rúa	 da	 cidade.	 Na	 contorna	 do	 hotel	 pode	 atoparse	
estacionamento	con	facilidade.	

http://www.escenanorte.com
mailto:coordinacion@escenanorte.com
mailto:producciongalicia@escenanorte.com
http://www.alsa.es
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CONDICIÓNS	XERAIS	
1.	O	prezo	da	inscrición	do	mércores	14	e	xoves	15	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	 establecerase	 unha	 orde	 de	 preferencia	 no	 que	 irán	 antes	 as	
compañías	 asociadas	 ás	 asociacións	 promotoras,	 e	 dentro	 destas	
establecerase,	 de	 ser	 necesario,	 tamén	 unha	 orde	 segundo	 data/hora	 de	
inscrición.	Esta	orde	terase	en	conta	para	as	actividades	con	inscrición	previa	
necesaria	 (encontros,	 speed	 meetings,	 pitchings,	 taller	 de	 formación),	
establecendo	 desde	 a	 organización	 unha	 presenza	 equilibrada	 de	
participantes	nas	mesmas	de	cada	territorio	implicado.		

4.	Unha	 vez	 realizada	 a	matrícula	 e	 o	 pago	 correspondente	 este	 non	 será	
reembolsable	 salvo	 causa	 debidamente	 xustificada	 por	 parte	 da	 persoa	
participante.	

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.	Unha	 vez	 pechado	 o	 período	 de	 inscrición,	 e	 con	 antelación	 suficiente	
para	 a	 organización	 da	 viaxe	 e	 a	 estancia	 no	 encontro,	 a	 organización	
facilitará	 ás	 persoas	 inscritas	 toda	 a	 información	 actualizada,	 incluíndo	 os	
restaurantes	onde	se	levarán	a	cabo	xantares	e	ceas	e	os	horarios	exactos	de	
reunións	e	encontros.	Para	organizar	estes,	haberá	unha	comunicación	o	día	
31	 de	 agosto	 para	 recoller	 as	 solicitudes	 e	 preferencias	 das	 compañías	
inscritas.
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QUEN	NOS	ACOMPAÑA?	

O	encontro	Habitación	Peregrina	PRO	é	posible	grazas	á	participación,	
colaboración	 e	 financiamento	 do	 Concello	 de	 Lugo	 e	 da	
Vicepresidencia	da	Deputación	Provincial	de	Lugo.
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PROGRAMA	DA	XORNADA	DO	MARTES	13	

(COÑECEMENTO	E	SINERXÍAS)	

Na	 primeira	 xornada,	 de	 coñecemento	 e	 sinerxías	 entre	 compañías,	
centraremos	 os	 nosos	 esforzos	 en	 facilitar	 estas	 relacións	 de	 encontro	
profesional	 e	 artístico	 entre	 as	 persoas	 participantes,	 pero	 sobre	 todo	 en	
redundar	no	coñecemento	do	funcionamento	do	sector	nas	distintas	CCAA,	
no	relativo	a	cuestións	como	o	funcionamento	real	dos	circuítos,	as	liñas	de	
programación	dos	teatros,	o	calendario	de	feiras	e	festivais	máis	importantes	
ou	 as	 posibles	 relacións	 entre	 compañías	 no	 ámbito	 da	 coprodución,	 a	
formación	ou	a	procura	de	distribuidores/as.	
Equipo	de	facilitación:	

María	Torres	(Elefante	Elegante)	GALICIA	
Miguel	Quiroga	(Zig	Zag	Danza)	ASTURIAS	
Begoña	García	(Hilo	Producciones	)	CANTABRIA	
Pilar	López	(Teatro	Paraíso)	EUSKADI	
Conchi	Redín	(TDiferencia)	NAVARRA	

Profesionais	da	distribuición	convidados/as:	
Nacho	Fungueiriño	(Culturactiva)	GALICIA	
Paz	Álvarez	(Espectáculos	Arlequina)	ASTURIAS	
Luis	Del	Río	(Esfera	Audiovisual)	CANTABRIA	
Rocío	Pindado	(Portal	71)	EUSKADI	
Belén	Álvarez	(Quiero	Teatro)	NAVARRA
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PROGRAMA	DA	XORNADA	DO	MARTES	13	

(COÑECEMENTO	E	SINERXÍAS)	
16.00	a	16.30	h_Dinámica	de	presentación	dos	e	das	profesionais	asistentes.	

16.30	 a	 18.30	 h_Presentacións	 por	 parte	 das	 facilitadoras/facilitador	 e	
profesionais	da	programación	(con	descanso)	
Realizaranse	 5	 presentacións	 sobre	 o	 funcionamento	 do	 sector	 (circuítos,	
festivais,	 liñas	de	programación	dos	 teatros…)	en	 cada	 territorio,	por	parte	
do	equipo	de	profesionais	convidados/as.	

18.30	a	19.00	h_Pausa	café.	

19.00	 a	 21.00	 h_Ronda	 de	 speed	 meetings:	 reunións	 bilaterais	 entre	 as	
facilitadoras/facilitador,	os	e	as	profesionais	da	distribución	e	as	compañías,	
máximo	10	minutos	cada	xuntanza	(dous	descansos)	

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

22.00	h_Cea	networking.
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PROGRAMA	DA	XORNADA	DO	MÉRCORES	14															

	(REFLEXIÓN	E	PROMOCIÓN)	

A	segunda	xornada	do	encontro	será	a	máis	 intensa	a	nivel	de	contido,	con	
actividade	 de	 mañá	 e	 de	 tarde.	 Centrada	 no	 ámbito	 da	 reflexión	 sobre	
distintos	 aspectos	 de	 funcionamento	 do	 sector	 como	 a	 programación,	 o	
funcionamento	dos	circuítos	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	 artísticas	 con	
profesionais	 da	 programación.	 Poñeremos	 o	 foco	 especificamente	 en	 dúas	
cuestións	 demandadas	 polas	 compañías	 e	 non	 abordadas	 en	 encontros	
anteriores:	 as	 programacións	 e	 estruturas	 de	 exhibición	 e	 circulación	
específicas	para	danza	e	artes	do	movemento,	e	as	campañas	escolares	que	
se	están	desenvolvendo	en	cada	territorio.	

09.30	 a	 11.00	 h_Mesa	 redonda.	 Presentación	 e	 debate	 sobre	
funcionamento	e	modelos	de	campañas	escolares.	Participan:	

GALICIA_Ana	Judel	Prieto.	Responsable	de	programación	do	Centro	Ágora	e	
Fórum	Metropolitano.	Concello	da	Coruña	(programación	escénica	municipal	
para	centros	escolares	“Todo	público”)	
ASTURIAS_Lourdes	 Prendes	 García-Barrosa.	 Técnica/o	 do	 equipo	 de	
programación	 e	 xestión	 de	 espazos.	 Laboral	 Ciudad	 da	 Cultura	 (Sociedad	
Pública	 de	 Gestión	 y	 Promoción	 Turística	 y	 Cultural	 del	 Principado	 de	
Asturias)	(programación	escénica	para	público	escolar	“¡Vamos	Escolar!”).	
CANTABRIA_Begoña	 García.	Directora	 de	 Hilo	 Producciones	 (programación	
escolar	en	clave	rexional	“Cole	al	Teatro”)	+	Carlos	Troyano	Cestelo.	Asesor	
de	 programación.	 SRCED	 (Sociedad	 Regional	 de	 Educación,	 Cultura	 y	
Deporte)	(proxecto	de	programación	para	público	escolar	dende	o	Palacio	de	
Festivales	de	Cantabria).	
EUSKADI_Pilar	 López.	 Directora	 de	 Teatro	 Paraíso	 (programacións	 para	
público	escolar	impulsadas	desde	a	compañía	en	Vitoria-Gasteiz	e	Bilbao).
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PROGRAMA	DA	XORNADA	DO	MÉRCORES	14																												

(REFLEXIÓN	E	PROMOCIÓN)	
11.00	a	12.00	h_Presentaciós	profesionais	(3):	

_Red	 de	 Teatros	 de	 Navarra	 (Navarra).	 Presenta:	 Ramoni	 López	 Bauzá,	
secretaria	técnica.	(*)	Presentación	online.	
_Circuito	 de	 danza	 SAREA	 (Euskadi).	 Presenta:	 Nekane	 Basterretxea	 Vila,	
coordinadora.	
_Programacións,	festivais	e	proxectos	de	exhibición	e	creación	para	a	danza	
en	Galicia	 (Galicia).	Presenta:	Paula	Quintas	Santos,	bailarina,	coreógrafa	e	
xestora	cultural	independente.	

12.00	a	12.30	h_Pausa	café	

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

14.30	a	16.30	h_Xantar	networking.	

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

19.30	 a	 20.15	 h_Paseo	 en	 grupo	 pola	 muralla	 romana	 de	 Lugo	 (duración	
aproximada	45	minutos).	

20.15	a	21.30	h_Descanso.	

21.30	h_Cea	networking.
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PROGRAMA	DA	XORNADA	DO	XOVES	15	(FORMACIÓN)	
A	terceira	e	última	xornada	estará	centrada	no	eido	da	formación,	cun	taller	
que	pretende	ser	moi	práctico	e	transversal,	arredor	das	ferramentas	legais	
necesarias	para	a	correcta	interpretación,	tradución	e	encaixe	normativo	da	
práctica	 profesional	 de	 produtoras	 escénicas	 no	marco	 xurídico	 no	 que	 se	
insire	a	súa	actividade.	

09.30	a	14.00	h_Obradoiro	de	formación	KIT	LEGAL	PARA	PRODUTORAS	DE	
ARTES	ESCÉNICAS:	TALLER	DE	EMERXENCIA.	
Número	de	prazas:	25		
Imparte:	Ania	González	Castiñeira	

Contidos:		

-	Relacións	xurídico-económicas	da	produción	escénica:	 
o	Modelos	e	formas	xurídicas	para	a	actividade	económica.  
o	 Relacións	 entre	 autoras	 e	 produtoras.	 O	 contrato	 de	 produción	 e/ou		
representación	 teatral	 e	 execución	 musical.	 Propiedade	 Intelectual,	
explotación	e	xestión	de	dereitos	exclusivos	e	colectivos.		

-	Procedementos	administrativos	para	o	fomento	da	actividade	escénica:		

o	Dereito	de	acceso	á	cultura	e	participación.  
o	Subvencións,	bolsas,	premios	e	outras	axudas  
o	Contratación	pública	de	servizos	artísticos	e	non	artísticos.	Patrocinios	ou	
Convenios	administrativos.		

-	Tramitación	administrativa	de	residencias	artísticas	en	espazos	públicos:		

o	Elementos	definitorios	e	efectos	xurídicos.  
o	Autorizacións	de	uso	privativo	de	bens	públicos,	 requisitos	condiciones	e	
prestacións	esixibles.  
o	 Contratación	 de	 servizos	 artísticos	 e/o	 formativos	 con	 cesión	 de	 uso	 de	
espazos	e	recursos	técnicos.  
o	Axudas	e	subvencións	para	a	dotación	económica	de	residencias	artísticas.
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PROGRAMA	DA	XORNADA	DO	XOVES	15	(FORMACIÓN)	
11.30	a	12.00	h	(aprox.)_Pausa	café.	

14.00	a	16.00	h_	Xantar	networking	e	despedida.
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LISTAXE	 DE	 PROFESIONAIS	 DA	 PROGRAMACIÓN	

CONFIRMADOS/AS	PARA	A	XORNADA	DO	MÉRCORES	14	

(*)	A	 organización	 non	 se	 responsabiliza	 da	 non	 presencia	 dalgún/algunha	
destes	profesionais	por	causas	imprevistas.	

GALICIA	

Blanca	 García	 Agulló.	 Produtora	 executiva	 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.	
Ana	 Judel	 Prieto.	Responsable	 de	programación	do	Centro	Ágora	 e	 Fórum	
Metropolitano.	Concello	de	A	Coruña.	
Carmen	 Castro	 Pombo.	 Jefa	 de	 servizo	 e	 programadora	 da	 Concellería	 de	
Cultura.	Concello	de	Carballo.	

ASTURIAS	

Lourdes	Prendes	García-Barrosa	/	Miguel	Ángel	Montes	López.	Técnica/o	do	
equipo	de	programación	e	xestión	de	espazos.	Laboral	Ciudad	de	la	Cultura	
(Sociedad	Pública	de	Gestión	y	Promoción	Turística	y	Cultural	del	Principado	
de	Asturias)	
Luis	 Vigil	 Álvarez.	 Asesor	 de	 programación	 escénica.	 Ayuntamiento	 de	
Oviedo.	
Idoia	 Ruiz	 de	 Lara	 Osácar.	 Directora	 de	 programas	 do	 Departamento	 de	
Innovación	Cultural.	Directora	artística	de	FETEN	e	Danza	Xixón.	FMCE	e	U.P.	
Ayuntamiento	de	Gijón/Xixón.
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LISTAXE	 DE	 PROFESIONAIS	 DA	 PROGRAMACIÓN	

CONFIRMADOS/AS	PARA	A	XORNADA	DO	MÉRCORES	14	

(*)	A	 organización	 non	 se	 responsabiliza	 da	 non	 presencia	 dalgún/algunha	
destes	profesionais	por	causas	imprevistas.	

CANTABRIA	

Carlos	Troyano	Cestelo.	Asesor	de	programación.	SRCED	(Sociedad	Regional	
de	Educación,	Cultura	y	Deporte)	e	programador	do	Palacio	de	Festivales	de	
Cantabria	(Santander)	
Julio	Peña	del	Campo.	Coordinador	dos	circuítos	escénicos	rexionais.	
Marcos	Mazón	Gallardo.	Concelleiro	 de	 Cultura,	 Educación	 e	 Participación	
Ciudadana.	Ayuntamiento	de	Marina	de	Cudeyo.	
Luis	 del	 Río.	 Director	 dos	 festivales	 Bisóntere	 (Festival	 Internacional	 de	
Títeres	de	Santillana	del	Mar)	e	Guiñol.es	(Santander)	

EUSKADI	

José	 Luis	 González	 Blanco	 “Poxpolo”.	 Director	 da	 Área	 de	 Cultura	 e	
programador	do	Teatro	Coliseo	Antzokia.	Ayuntamiento	de	Eibar.	
Iñaki	 “Txano"	 Larrañaga.	 Programador	 do	 Teatro	 Arriola	 Antzokia.	 Elorrio.	
Pilar	López.	Coordinadora	de	Teatro	Paraíso	(promoción	e	desenvolvemento	
de	campañas	para	público	escolar).



HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

O	EQUIPO	DE	FACILITACIÓN	
María	Torres	(Elefante	Elegante)	GALICIA	
É	actriz	e	directora	artística	de	Elefante	Elegante	Teatro	onde	creou,	e	
ten	 interpretado	 e	 dirixido	 xunto	 a	Gonçalo	Guerreiro	máis	 de	 vinte	
espectáculos.	 Licenciouse	 en	 Ciencias	 Empresariais	 na	 Universidade	
da	 Coruña	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 iniciaba	 a	 súa	 carreira	 teatral.	
Realizou	 unha	 viaxe	 que	 durou	 seis	 anos	 por	 Europa,	 onde	 coñeceu	
importantes	mestres.	 Licenciouse	 na	 Ècole	 Lassaad	 de	 Bruxelas,	 que	
segue	 a	 pedagoxía	 do	 estudo	 do	 movemento	 de	 Jacques	 Lecoq.	
Residente	 en	 Galicia	 desde	 2006	 ten	 un	 amplo	 coñecemento	 do	
funcionamento	 do	 sector	 e	 das	 dinámicas	 de	 programación	 das	
diferentes	redes	e	festivais.	

www.elefanteelegante.net		

Miguel	Quiroga	(Zig	Zag	Danza)	ASTURIAS	

Grao	 e	 Master	 universitarios	 en	 Dirección	 de	 Escena,	 nivel	 3	 do	
MECES.	 Bailarín	 e	 creador,	 fórmase	 en	 danza	 e	 improvisación	 en	
diferentes	países	europeos,	así	como	en	Canadá	e	EE.UU.	É	codirector	
de	 Zig	 Zag	 Danza,	 xunto	 a	 Estrella	 García,	 estreando	 máis	 de	 vinte	
producións	 ao	 longo	 dos	 últimos	 22	 anos.	 Así	 mesmo,	 desde	 2010,	
forma	 parte	 do	 equipo	 de	 xestión	 do	 Espazo	 Escénico	 El	 Huerto,	
proxecto	 con	 sede	 en	 Xixón	 pertencente	 á	 Rede	 de	 Teatros	
Alternativos.	
www.zigzagdanza.com	
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HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

O	EQUIPO	DE	FACILITACIÓN	
Begoña	García	(Hilo	Producciones)	CANTABRIA		
Licenciada	 en	 CC	 da	 Información	 pola	Universidade	 Complutense	 de	
Madrid,	 formouse	 en	 produción	 e	 xestión	 teatral	 no	 Centro	 de	
Tecnoloxía	do	Espectáculo.	Traballa	no	ámbito	teatral	desde	hai	máis	
de	 20	 anos	 con	 diferentes	 compañías	 nacionais.	 En	 2008	 creou	 en	
Santander	 Hilo	 Producciones,	 e	 desde	 entón	 xestiona	 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.	 É	 Secretaria	da	Mesa	 Sectorial	 de	 Teatro	Maxia	 e	Circo	do	
Consello	 de	 Cultura	 de	 Cantabria.	 Coorganiza	 as	 actividades	 de	
Mulleres	e	Artes	Escénicas	no	proxecto	da	Consellería	de	Educación,	
Cultura	e	Deporte	do	Goberno	de	Cantabria,	Mujeres	y	Cultura.	
www.hiloproducciones.com 

Pilar	López	(Teatro	Paraíso)	EUSKADI	
Membro	 fundador	 de	 Teatro	 Paraíso.	 Premio	 Nacional	 das	 Artes	
Escénicas	para	a	Infancia	e	a	Mocidade,	outorgado	polo	Ministerio	de	
Educación,	Cultura	e	Deportes.	É	fundadora	de	TE	VEO	e	da	Academia	
das	Artes	Escénicas	de	España.	Actualmente	é	presidenta	de	Eskena	e		
Vicepresidenta	da	Asociación	Europea	Small	Size.	Dirixe	os	programas	
artísticos	 e	 de	 desenvolvemento	 de	 audiencias,	 nas	 salas	 de	 teatro	
para	nenos/as	e	mozos	BEÑAT-ETXEPARE	de	Vitoria-Gasteiz	e	MITUSU	
de	 Bilbao	 e	 a	 campaña	 “El	 teatro	 llega	 a	 la	 escuela”	 da	 Deputación	
Foral	 de	 Áraba,	 e	 é	 responsable	 na	 compañía	 de	 dous	 proxectos	
europeos:	 POCTEFA	MIND	 THE	 GAP,	 dirixido	 á	 educación	 artística	 e	
MAPPING,	que	aborda	a	creación	escénica	para	a	Infancia.	
www.teatroparaiso.com	
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HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

O	EQUIPO	DE	FACILITACIÓN	
Conchi	Redín	(TDiferencia)	NAVARRA	
Socia	 fundadora	 de	 Tdiferencia,	 cooperaxva	 de	mulleres	 adicadas	 ás	
artes	 escénicas	 con	máis	 de	 25	 anos	 de	 experiencia	 en	 produción	 e	
distribución	 teatral.	A	 traxectoria	desta	produtora	está	marcada	polo	
seu	 compromiso	 social	 coa	 igualdade	 de	 xénero	 e	 a	 prevención	 da	
violencia,	 desenvolvendo	 proxectos	 para	 público	 tanto	 adulto	 como	
familiar.	Finalistas	dous	anos	nos	premios	nacionais	de	Teatro	Musical	
e	Premio	Cadena	Ser	Navarra	da	Cultura	2021.	
Conchi	Redín	é	responsable	na	actualidade	da	produción	execuxva	en	
todos	 os	 proxectos	 que	 desenvolve	 a	 compañía	 e	 vicepresidenta	 en	
ESNA.	
www.tdiferencia.com	
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http://www.tdiferencia.com


HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

EQUIPO	DE	PROFESIONAIS	DA	DISTRIBUCIÓN	
Nacho	Fungueiriño	(Culturactiva)	GALICIA	
Xestor	 cultural	 e	 distribuidor	 de	 artes	 escénicas	 desde	 2008	 en	
Culturactiva	S.	Coop	Galega.	Culturactiva	somos	unha	cooperativa	de	
xestión	cultural	con	máis	de	20	anos	de	experiencia	que	abarca	todo	o	
feito	cultural:	creación	artística,	produción	artística	e	técnica,	xestión	
de	 eventos,	 distribución	 escénica	 e	 musical…	 No	 eido	 das	 artes	
escénicas	 somos	 as	 responsables	 de	 Culturactiva	 Producións	 como	
compañía	 propia,	 do	 fantástico	 catálogo	 de	 artistas	 que	
representamos	 e	 de	 festivais	 e	 programacións	 como	 Festiclown,	
Festigual,	Brión	Inclúe	e	Guerrilla,	entre	outras.	Culturactiva	promove	
unha	cultura	de	utilidade	e	compromiso	social	que	tenta	reflectir	nas	
súas	creacións	e	proxectos.	
www.culturactiva.org		

Paz	Álvarez	(Espectáculos	Arlequina)	ASTURIAS	
Licenciada	 en	 Filoloxía	 Clásica	 pola	Universidade	 de	Oviedo,	 crea	 en	
2007	 a	 empresa	 Espectáculos	 ARLEQUINA	 adicada	 inicialmente	 á	
xestión	e	promoción	de	espectáculos	culturais	infantís	exclusivamente	
en	Asturias;	a	partir	do	2015	decídese	que	a	actividade	da	empresa	se	
centrara	exclusivamente	na	distribución	de	artes	escénicas	tanto	para	
público	familiar	como	adulto	por	todo	o	territorio	español.	É	membro	
da	ADGAE	desde	2018,	e	a	día	de	hoxe	forma	parte	da	Xunta	Directiva	
da	 devandita	 asociación.	 Cada	 día	 pon	 en	 práctica	 as	 súas	 dúas	
paixóns	 profesionais:	 a	 docencia,	 porque	 hai	 que	 facer	 moita	
pedagoxía	para	explicar	que	a	 tarefa	de	distribución	é	moi	necesaria	
na	cadea	de	valor	das	artes	escénicas,	e	a	persuasión,	porque	hai	que	
convencer	ás	persoas	que	deciden	a	programación	dos	teatros	de	que	
as	túas	propostas	artísticas	son	as	que	o	seu	público	quere	ver	e	gozar.	
www.arlequina.es	
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HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

EQUIPO	DE	PROFESIONAIS	DA	DISTRIBUCIÓN	
Luis	del	Río	(Esfera	Audiovisual)	CANTABRIA	
Empecei	no	mundo	do	teatro	e	o	directo	fai	xa	máis	de	25	anos	como	
técnico	 de	 iluminación.	 En	 2007	 creamos	 Esfera,	 onde	 desenvolvo	 a	
miña	actividade	como	programador,	e	desde	fai	un	par	de	anos	tamén	
a	 de	 distribución	 a	 nivel	 rexional.	 Desenvolvín	 diferentes	 proxectos	
culturais	no	ámbito	do	teatro	e	a	música.	Un	dos	máis	importantes	é	
Bisóntere,	 Festival	 internacional	 de	 Monicreques	 de	 Santillana	 del	
Mar,	o	cal	cumpriu	15	anos	este	2022.	O	ano	pasado	puxen	en	marcha	
Guiñol.es,	 outro	 festival	 de	 monicreques	 que	 se	 desenvolve	 en	
Santander	e	que	este	ano	volveremos	desenvolver	desde	novembro	a	
xaneiro	de	2023.	
www.esferaaudiovisual.com			

Rocío	Pindado	(Portal	71)	EUSKADI	
É	 licenciada	 en	 Xornalismo	 pola	 UPV/	 EHU	 e	 diplomada	 en	 Arte	
Dramática	,	socia	fundadora	desde	2002	e	actual	directora	de	PORTAL	
71,	 empresa	 dedicada	 á	 distribución,	 produción,	 coordinación	
e	 xestión	de	programas	 culturais.	No	ámbito	da	distribución	PORTAL	
71	distribúe	en	todo	o	territorio	español	a	compañías	como	Tanttaka	
Teatroa,	 Producións	 do	 Teatro	 Arriaga,	 Cía.	 Manolo	 Alcántara,	 La	
Dramática	Errante,	Ganso&Cía,	Anita	Maravillas,	Cancamisa	Teatro	…	e	
no	 territorio	 de	 Euskadi	 e	Navarra	 a	 Kulunka	 Teatro,	Histrión	 Teatro,	
Vaivén	Circo,	La	Baldufa,	Circo	Eia,	Ponten	Pie,	Arena	en	 los	bolsillos,	
Engruna	 Teatre	 ou	 La	 Mecánica,	 entre	 outras.	 Coordinou	 diferentes	
programas	 culturais	 vinculados	 ao	 Concello	 de	 Bilbao:	 BAD.	 Bilbao	
Antzerkia	 Dantza,	 Festival	 Kalealdia	 Bilbao,	 Art	 District,	 Musikale,	
Terrazas	de	Lectura	en	las	playas,	etc.	
www.portal71.com	
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EQUIPO	DE	PROFESIONAIS	DA	DISTRIBUCIÓN	
Belén	Álvarez	(Quiero	Teatro)	NAVARRA	
Quiero	 Teatro	 é	 unha	 empresa	 de	 xestión	 cultural	 adicada	 á	
distribución,	 xestión	 e	 produción	 de	 artes	 escénicas	 situada	 en	
Pamplona/Iruña	 (Navarra).	 Fundada	 en	 2001	 por	 Belén	 Álvarez,	
profesional	 das	 artes	 escénicas	 dende	 1984,	 en	 diferentes	 facetas:	
actriz,	 narradora,	 profesora	 de	 teatro	 e	 dende	 1997	 distribuidora.		
Belén	Álvarez	e	 Josi	Álvarez	 forman	o	equipo	humano,	 realizando	as	
tarefas	 de	 xestión,	 distribución	 e	 comunicación.	 O	 fundamento	 de	
Quiero	 teatro	 é	 a	 continua	 colaboración	 con	 artistas,	 outros	
profesionais	 e	 outras	 empresas.	 A	 empresa	 ten	 diferentes	 redes	 de	
distribución,	 por	 iso	 os	 nosos	 clientes	 potenciais	 son	 diversos,	 os	
nosos	proxectos	poden	interesar	a	festivais	nacionais	e	internacionais,	
técnicos	 e	 técnicas	 de	 cultura	 de	 concellos	 e	 profesionais	 da	
programación,	 redes	 e	 circuítos,	 centros	 cívicos,	 culturais	 ou	
bibliotecas	ou	empresas	que	busquen	espectáculos	para	eventos.	
www.quieroteatro.com	
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A	DOCENTE	DA	ACCIÓN	DE	FORMACIÓN	
Ania	González	Castiñeira	
Ania	 González	 é	 avogada	 e	 crítica	 cultural.	 Especialista	 en	 Estudos	
Museísticos,	 crítica	 do	 discurso,	 feminismos	 e	 imaxinación	 política	
polo	Programa	de	Estudos	Independentes	(PEI)	do	MACBA.	Combina	a	
súa	 actividade	 profesional	 no	 eido	 da	 consultoría	 institucional	 e	 de	
políticas	 públicas	 coa	 súa	 especialización	 como	avogada	en	 exercicio	
en	 Dereito	 da	 Cultura.	 Asesora	 xurídica	 entre	 outras	 da	 Academia	
Galega	do	Audiovisual	(AGA),	a	Asociación	de	Escritoras/es	en	Lingua	
Galega	(AELG)	e	CEDRO	en	Galicia,	o	 Instituto	da	Cultura	e	das	Artes	
de	Sevilla	(ICAS)	para	o	proxecto	Europeo	Interreg	ICC_Magallanes	ou	
a	 Asociación	 de	 Xestores	 Culturais	 de	 Andalucía	 (GECA)	 para	 a	
redacción	do	Proxecto	de	Iniciativa	Lexislativa	de	Concellos	para	unha	
Lei	 da	 Cultura	 de	 Andalucía.	 Docente	 en	 congresos,	 seminarios	 e	
cursos	 de	 especialización	 universitaria	 (CEU	 Xestión	 Cultural	 USC),	
formación	 interna	 Universidade	 Internacional	 de	 Andalucía	 e	 Escola	
de	Verán	da	Rede	Española	de	Teatros,	Auditorios,	Circuítos	e	Festivais	
de	Titularidade	Pública.	
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HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

PRESENTACIÓNS	PROFESIONAIS	

Nekane	 Basterretxea	 Vila,	 coordinadora	 de	 SAREA	 Red	 Vasca	 de	
Teatros		

O	Circuito	de	Danza	é	un	programa	de	 fomento	da	danza	por	medio	
do	 apoio	 á	 exhibición,	 promovido	 polo	 Departamento	 de	 Cultura	 e	
Política	Lingüística	do	Gobierno	Vasco	e	desenvolvido	por	SAREA	e	os	
seus	teatros	membros.	Os	seus	principais	obxectivos	son:		

_Asegurar	unha	oferta	de	danza	variada,	accesible	e	de	calidade	para	
toda	 a	 cidadanía,	 incrementando	 a	 presenza	 e	 visibilidade	 da	 danza	
nas	programacións	dos	teatros	de	SAREA.  
_Fomentar	 a	 contratación	 daquelas	 propostas	 que	 teñen	 maior	
dificultade	 para	 ser	 programadas	 nos	 espazos	 escénicos	 de	 SAREA.	
_Fortalecer	 o	 sector	 a	 través	 da	 colaboración	 entre	 responsables	 de	
programación	e	axentes	da	danza.																																																					 
_Apoiar	o	esforzo	de	teatros	e	compañías	para	atraer	ao	público	a	esta	
disciplina,	 particularmente	 ás	 propostas	 máis	 arriscadas	 ou	
vangardistas.		

www.sarea.euskadi.eus	  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PRESENTACIÓNS	PROFESIONAIS	

Paula	 Quintas	 Santos,	 bailarina	 e	 coreógrafa,	 artista	 de	 circo	 e	
xestora	cultural	en	proxectos	do	ámbito	da	danza	en	Galicia.	

Traballa	na	 xestión	e	promoción	da	 formación	profesional	dentro	do	
ámbito	 da	 danza	 e	 o	 circo	 na	 comunidade	 galega,	 sendo	 a	
representante	 e	 vogal	 de	 danza	 e	 artes	 do	 movemento	 en	 Escena	
Galega	(Asociación	Galega	de	Empresas	de	Artes	Escénicas).	

_Codirectora	do	Festival	Corpo(a)Terra	(2013-2021).	
_Codirectora	de	Abanea	Festival	de	danza	e	movemento	(Gondomar-	
Pontevedra	e	Allariz-	Ourense)	(2022-).	
_Directora	 artística	 do	 Festival	 6coreógrafas	 do	 Concello	 da	 Estrada	
(Pontevedra)	(2021-)	
-Vicepresidenta	 de	 Acieloabierto	 -	 Rede	 de	 Festivais	 de	 danza	
contemporánea	en	espazos	non	convencionais.		

Esta	 presentación,	 a	 cargo	 dunha	 profesional,	 xestora	 e	 creadora	
independente,	 servirá	 como	 perspectiva	 do	 funcionamento	 das	
programacións,	 proxectos	 de	 creación	 e	 exhibición	 e	 festivais	 para	 a	
danza	 e	 as	 artes	 do	 movemento	 en	 Galicia,	 realizando	 unha	
panorámica	das	súas	dinámicas	e	funcionamento.	
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PRESENTACIÓNS	PROFESIONAIS	
Ramoni	 López	 Bauzá,	 secretaria	 técnica	 da	 Rede	 de	 Teatros	 de	
Navarra.	

Presentación	das	dinámicas	de	funcionamento,	caracterísxcas	e	datos	
deste	circuíto,	no	ámbito	de	Navarra	como	5º	territorio	 implicado	na	
4ª	edición	do	proxecto.		

A	 Rede	 de	 Teatros	 de	 Navarra	 é	 unha	 asociación	 integrada	 por	 35	
concellos	que	dispoñen	dun	espazo	escénico	equipado	que	garante	a	
exhibición	de	espectáculos	profesionais	de	artes	escénicas,	asistencia	
técnica	 en	 sala	 os	 días	 de	 espectáculo,	 xestor	 cultural	 profesional,	
orzamento	para	acxvidade	cultural	e	programación	regular	e	estable.	

Os	 municipios	 integrantes	 asócianse	 para	 promover	 unha	 oferta	 de	
artes	 escénicas	 profesional,	 variada	 e	 de	 calidade,	 de	 forma	 regular,	
nos	 espazos	 de	 interior	 dos	 municipios;	 opxmizar	 os	 recursos	 dos	
asociados;	 promover	 a	 colaboración	 coas	 administracións	 coas	 que	
comparten	 competencias	 en	 materia	 de	 artes	 escénicas;	 e	 para	
favorecer	a	creación,	formación	e	fidelización	de	públicos.	

www.redteatrosnavarra.com	
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