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FLICESCOLA
C I C L E D ’ E S O I B AT X I L L E R AT

«Literatura i Ciutat»
L L U M S I O M B R E S D E L A C I U TAT
ORGANITZA

Literatura i Ciutat
Enguany, Barcelona ha estat proclamada Ciutat Literària
dins el programa Ciutats de la Literatura de la UNESCO, i
el FLIC se’n vol fer ressò dedicant el seu programa escolar
a la relació entre la CIUTAT i la LITERATURA.
Objectius del programa escolar del FLIC:
• Oferir recursos literaris als centres per a promoure el foment del gust lector.
• Incentivar la cultura literària dels nois i noies escolaritzats
a partir del gaudi artístic.
• Oferir eines pedagògiques als docents que els permetran
continuar aquesta tasca a les aules.
Aquest programa ofereix propostes per al Segon Cicle
d’Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.
El FLIC Escolar té lloc al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB).

Veniu a formar part d’una performance col·lectiva per construir la vostra ciutat inspirada en els llibres, les
seves imatges i les seves paraules!

Llums i Ombres de la Ciutat
Us convidem al CCCB a construir una ciutat amb llums
i ombres, a partir de fragments literaris sobre espais urbans. L’ espai efímer resultant serà un lloc idoni per interactuar amb la creació, generant noves formes narratives
que, al seu torn, poden transformar de nou l’espai.

Les escoles que assisteixin a la proposta rebran
prèviament, al llarg del primer trimestre, una bibliografia recomanada sobre Barcelona i altres ciutats.

Autors com Sófocles, Joanot Martorell, Italo Calvino, James Joyce, Joan Margarit, Joan Vinyoli, Eduardo Mendoza, Mercè Rodoreda, Juan Marsé, Carmen Laforet,
Manuel Vázquez Montalbán, Quim Monzó, Josep Carner,
Jordi Valls, han traspassat les fronteres del real mitjançant
la paraula i s’han instal·lat a l’imaginari dels lectors. Les
ciutats literàries, com les reals, són fetes, entre d’altres
coses, de llums i ombres tangibles les unes, simbòliques
les altres.
Valors i objectius educatius:
• Conèixer fragments literaris extrets de lectures adequades a les edats de l’alumnat de l’ESO i el Batxillerat i explorar-ne l’essència més enllà de la paraula.
• Experimentar les possibilitats que ofereix la llum per
crear escenaris recreats per la literatura.
• Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, idees
i experiències.
• Potenciar la creativitat, la capacitat d’observació, la manipulació i la indagació, individual i col·lectiva en el procés
de treball.
• Expressar i transmetre idees, emocions, i sentiments a
partir de la llum i l’espai.
Idea i realització: Com un llum, amb FLIC Festival
Durada: 90 minuts

Informació Pràctica
Sessions:
Dimarts, 31 de gener del 2017: 9h15 / 11h15 / 13h15 /15h00
Dimecres, 1 de febrer del 2017: 9h15 / 11h15 / 13h15 /15h00

Dijous, 2 de febrer del 2017: 9h15 /11h15 / 13h15 / 15h00
Divendres, 3 de febrer del 2017: 9h15 / 11h15 / 13h15 / 15h00

Lloc:
CCCB (Montalegre 5, Barcelona)
Preu:
4€ nen
Places/Sessió:
25

Inscripcions:
Reserves a partir del 10 de juny. Places limitades.
Assignació de places per rigorós ordre d’inscripció.
Contacte:
Elisabeth Monjo
gestio1@tantagora.net
Tel. 93 213 59 91

Com un llum
www.comunllum.net

Com un llum és un projecte impulsat per Lola Solanilla,
lighting designer i especialitzada en arquitectura efímera.
Com un llum és una proposta original que ofereix receptes de llum (tallers) per experimentar i crear espais
efímers. Intervenen els espais per crear un ambient o
una experiència singular: espais expositius, congressos,
espais escenogràfics, etc.

QUÈ ÉS EL FLIC?
El FLIC és un festival d’accions, experiències i creació
literària que convida a les famílies, escoles i professionals
a gaudir de la literatura i les arts, apostant per la innovació i l’experimentació en els diversos formats culturals.
El FLIC Festival se celebra a diverses ciutats (Barcelona
i Madrid) de forma itinerant i, també té un programa per
les escoles, un Network FLIC Escoles d’Il·lustració per
impulsar i detectar nous talents, i una trobada professional.
El FLIC és la Festa de la literatura per a famílies, escoles, professionals i joves creadors. Una programació
d’experiències i accions literàries per a tots els públics amb
convidats nacionals i internacionals.

EL FLIC6 HA ESTAT...
2 ciutats
8 seus
24 actes
196 activitats
90 col·laboradors
2 mitjans oficials
230 joves il·lustradors al Network FLIC
47 convidats nacionals i internacionals
15.000 persones de públic

Associació sense ànim de lucre

Entitat promotora del FLIC Festival

Tantàgora és un espai de creació, producció, difusió
i innovació de les formes de promoure la literatura escrita i oral, popular i d’autor, a través del treball amb altres disciplines artístiques; música, arts plàstiques,
teatre, dansa, etc. Tantàgora fa més de 24 anys que
treballa, tant a Catalunya com a nivell internacional.
Tantàgora ofereix serveis pedagògics, culturals i d’edició
i és promotora del FLIC Festival, el programa Escola Literària i el Laboratori d’Innvació de Continguts Digitals.
L’any 2010, Roser Ros presidenta de Tantàgora, va ser guardonada amb el Premi Nacional de
Cultura per la seva trajectòria i per l’edició del llibre Quins uns, els gegants!, editat per Tantàgora.
Tantàgora té vocació de col•laboració amb les Administracions Públiques així com amb d’altres organitzacions
socials, culturals i artístiques per tal de treballar pel desenvolupament dels objectius que ens són comuns, buscant en cada cas el marc de col•laboració ideal per obrir
nous camins que permetin ampliar el camp de la narració
en la seva vessant pedagògica artístico-literària i social.
Tantàgora és membre del Consell Promotor de la
Candidatura de Barcelona Ciutat de la Literatura.

Per més informació i reserves:
Elisabeth Monjo
gestio1@tantagora.net
Tel. 93 213 59 91
www.flicfestival.com

El FLIC Festival forma part de “Transbook, literature on the
move”, un projecte europeu del Programa Creative Europe
amb els partners:
ABC Art Basics for Children (Bèlgica)
Europäische Kinder - und Jugendbuchmesse (Alemanya)
Hamelin Associazione Culturale (Itàlia)
East London Comics and Arts Festival (Regne Unit)
Salon du livre et de la presse jeunesse (França)
Literárne Informačné Centrum (Eslovàquia)
www.transbook.com

El FLIC Festival ha estat reconegut amb el segell de qualitat Europeu d’ EFFE LABEL 2015-2016 que otorga European Festivals Association (EFA) als Festivals que
destaquen per la seva qualitat artística i tenen un impacte significatiu a nivell local, nacional i internacional.

www.effe.eu

Organitza:

Amb el suport de:

Seu:

www.flicfestival.com

