Festival de Narració Oral

La festa de la paraula del vostre municipi

Associació
Munt de Paraules

Un festival per al vostre municipi. Una trobada fascinant d'històries, públic i
contaires. L'esdeveniment per crear, riure, reflexionar. L'ocasió perfecta per
apropar-nos a la literatura i la tradició oral.
En definitiva, un festival per gaudir d'estar junts
i somiar desperts.

El vostre municipi tindrà el seu propi Festival de Narració Oral, en les dates que
més us convingui i amb la denominació que decidiu. Artistes d´altíssima qualitat
compartiran els seus contes amb adults, joves, infants, nadons i avis, en espais tan
variats com auditoris, teatres, biblioteques, parcs, places, bars, casals.
Un festival per a tothom!

El vostre festival es pot celebrar en qualsevol moment de l'any, durant un cap de
setmana o un mes sencer. A més, podeu sumar tants esdeveniments i activitats
com vulgueu: conferències, tallers, micro obert i, és clar, més funcions de contes!

La narració oral és un art molt adaptatiu, flexible i econòmic. Amb pocs recursos,
s'aconsegueix un profund impacte en la vida cultural de les comunitats.

Junts crearem un esdeveniment únic per al vostre municipi.

El format bàsic de Festival de Narració Oral inclou les següents propostes:

DIVENDRES
Matí

TRES SESSIONS DE CONTES A LA LLAR D'INFANTS, ESCOLA I/O INSTITUT
Tots els beneficis de la literatura oral als vostres centres educatius

Vespre

GRAN GALA DE LA PARAULA
Espectacle per gaudir de la paraula creadora, amb tres professionals
de la narració al teatre o a l'auditori

DISSABTE
Matí

SESSIÓ DE CONTES PER A TOTS ELS PÚBLICS
Contes per a tothom al parc, la plaça, o aquell racó tan especial del municipi

Tarda

SESSIÓ DE CONTES AL CASAL D'AVIS
Històries al casal de la tercera edat

Vespre

SESSIÓ PER A PÚBLIC ADULT
Històries per a adults al centre cívic, casal o espai no convencinal

Nit

SESSIÓ GOLFA PER A PÚBLIC ADULT
Històries per a adults a l'espai més desvergonyit

DIUMENGE
Matí

SESSIÓ DE CONTES PER A PÚBLIC FAMILIAR
Contes per a tota la família al parc o la plaça

Matí

TALLER PER A INFANTS
Il.lustrem els contes que hem sentit i fem una petita exposició

Migdia

CLOENDA
Gala final amb tots els contaires del Festival

Voleu un Festival més gran?
Configureu el nombre de dies, la mida i el contingut del vostre Festival de
Narració Oral a partir de les propostes següents:

MÉS SESSIONS PER A PÚBLIC ADULT, INFANTIL I FAMILIAR
El festival pot créixer tant com ho vulgui el municipi
SESSIONS DE CONTES A CASALS D'AVIS
Repertori especialitzat
SESSIONS DE CONTES PER A ADOLESCENTS
Repertori especialitzat, amb temàtiques que interessen als joves i
a indrets que no es voldran perdre
SESSIONS PER A NADONS AMB LES SEVES FAMÍLIES
La primera literatura dels nadons, a la Llars d'infants i altres espais

TALLERS
Narració oral per a públic general
Narració oral per a docents
Narració oral per a mares i pares
Creació literària
Jocs de falda i moixaines: beneficis i repertori
Ús narratiu del cos (eines expressives més enllà de l'oralitat)
CONFERÈNCIES DIVULGATIVES
Beneficis de la narració oral en el dia a dia a la llar i a l'escola
Conte tradicional i mirada de gènere
Narració oral i teatre: diferències i aspectes comuns
Narració oral i clown
JAM DE CONTES
Espai lliure de participació per narrar contes.
El casal d'avis és un espai ideal, on avis i infants poden compartir
els seus contes.

La narració oral, l'art de la paraula viva, precisa de ben pocs elements per
esdevenir: un espai confortable per a assistents i professional de la narració,
amb bona visibilitat i sonoritat.

Quan l'espai, per les seves particularitats, no ofereix aquestes característiques,
cal proveir-lo d'una bona il·luminació i sistema de microfonia (de diadema o
solapa). En cas necessari, i un cop estudiat cada cas, us oferim la possibilitat de
proveir el servei tècnic de so.

L'ús de cadires a espais oberts és una qüestió a considerar.

RUBÉN MARTÍNEZ SANTANA
Narrador oral, escriptor, músic i mediador amb
àmplia experiència en l'acció cultural.
Llicenciat en Periodisme per la UCV, ha obtingut
diversos guardons com a autor de literatura
infantil.
En paral·lel a la seva carrera com a docent en l'àmbit de la narració oral, ha
estat convidat a festivals d'arreu del món dedicats a aquest art, i dirigeix el
festival de Narració Oral de Barcelona, Munt de Mots, el qual enguany
celebrarà la seva 13a edició.

JUDITH NAVARRO ROYO
Mediadora en el foment de la lectura especialitzada
en LIJ, i narradora oral.
Professora associada de Didàctica de la literatura a
la Universitat Autònoma de Barcelona, graus universitaris d'Educació Infantil i d'Educació Primària.
Màster en Biblioteca escolar i Promoció de la lectura (UAB-Grup Gretel).
Treballa amb nadons, infants, adolescents i les seves famílies, acompanyantles en la construcció d'hàbits lectors sòlids i perdurables. Assessora llars
d'infants, escoles i famílies sobre la importància vital de la lectura, estratègies
per implementar hàbits lectors sòlids, i literatura infantil i juvenil.
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