
taller 
d’escriptura 

dramàtica

organitzat pel
teatre principal de palma i

l’escola superior d’art dramàtic de les illes balears

La Fundació Teatre Principal de Palma i l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears organitzen aquest taller d’escriptura 
dramàtica amb la voluntat d’ajudar els nous creadors en la seva formació, i fomentar que la seva escriptura respongui a unes 
expectatives d’estrena sòlides i adequades als textos. El curs passat Sergi Belbel i José Sanchis Sinisterra impartiren el primer taller 
d’escriptura dramàtica. Enguany l’impartirà en Pau Miró, un dels nous creadors amb una experiència i una trajectòria més consolidada 
de la dramatúrgia contemporània.  

DESEMBRE
2009



-  L’ESADIB lliurarà un certificat d’assistència,
mínim 80 % del total, prèvia sol·licitud.
-  20 places. 
-  Si no hi ha un mínim d’alumnes, 
l’organització es reserva el dret d’anul·lar el taller.
-  Preu del curs: 150 €
L’alumnat de l’ESADIB té un 15 % de descompte. 

preinscripció FInS AL 27 DE novEMBRE
 -  Full de preinscripció, que trobareu disponible a Secretaria i a www.esadib.com
 -  Currículum i telèfon
 -  Fotocòpia del resguard de l’ingrés de 20 € d’avançament de matrícula al c/c del BBvA : 0182-2156-13-020151096-2
 -  Fotocòpia del DnI / nIE / passaport
L’organització comunicarà, dia 30 de novembre, al telèfon indicat, la confirmació d’admissió al taller 
i retornarà l’import de 20 € a les persones no admeses.

matrícula DE L’1 AL 3 DE DESEMBRE
 -  Fotocòpia del resguard de l’ingrés de matrícula restant al c/c del BBvA 0182-2156-13-020151096-2
Qui no faci l’ingrés de la matrícula en el termini establert perd automàticament la plaça, 
la qual passa a la persona següent de la llista. 

Preinscripció i matrícula a la secretaria de l’ESADIB 
Carrer Morer, 6. 07001 Palma. De dilluns a divendres, de 9 a 14 h  -  info@esadib.com 
Si en voleu més informació:  971 713 628  -  www.esadib.com  -  www.teatreprincipaldepalma.cat

pau miró
DEL CAoS AL MATÍS

10, 11, 12, 17, 18 i 19 de desembre de 2009
Dijous i divendres de 17,30 a 21,30 h
dissabte de 9,30 a 13,30 h
24 hores 
Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears

Dates:
Horari:

Durada:
Lloc: taller 

d’escriptura 
dramàtica


