GUIA D’ACTIVITATS 2018
Paral·lelament a l’exposició i venda de llibres, en la Fira del Llibre es programen una
sèrie d’activitats d’interés cultural centrades en la promoció del llibre i de l’hàbit de
lectura.
Tots aquests actes s’han convertit en un focus d’atracció per al públic i en una
important plataforma per a presentar les novetats editorials.
Un any més, volem donar resposta i suport a les distintes activitats que els llibrers, editors
i entitats ens proposen.
És per açò que oferim diversos formats d’espai que s’adapten a les característiques
específiques de les diferents propostes d’activitats.

GUIA D’ACTIVITATS
TIPUS D’ACTIVITATS
ACTIVITATS
OBERTES
AL PÚBLIC GENERAL

•
•
•
•

•
•

Presentacions de SALA (presentació de llibres,
conferències i taules redones).
Presentacions al PATI DEL MUSEU (presentació de llibres,
conferències i taules redones).
Propostes MICROESPAI (actes de xicotet format i d’una
durada aproximada de 20 minuts).
Actuacions a l’ESPAI OBERT (tot tipus de propostes
obertes: recitals, actuacions de música, teatre,
contacontes, tallers, etc. Totes aquelles activitats que
reflecteixen l’ambient festiu i obert de la Fira).
Trobades amb autors a l’ESPAI AUTORS (presentació de
llibres, conferències i taules redones).
Tallers i propostes per a públic infantil o familiar a l’ESPAI
TALLERS.

Per a proposar activitats cal emplenar el formulari
electrònic: https://goo.gl/forms/rTUzzErTugOCshRA3.
El termini per a proposar activitats finalitzarà el divendres 2
de març de 2018.

SIGNATURES
A LES CASETES

Cada expositors podrà organitzar la presència d’autors a
l’interior de les casetes. La gestió d’aquestes signatures serà
a càrrec del mateix expositor.
D’altra banda, els expositors també podran proposar autors
perquè signen als espais que disposa l’Organització de la
Fira, sempre que se sol·licite emplenant el formulari
corresponent: https://goo.gl/forms/CknRwr0aaScY41wG2.
L’Organització es compromet a publicitar les signatures al
web de la Fira sempre que se sol·liciten abans del divendres
6 d’abril de 2017.

SIGNATURES
COORDINADES PER
L’ORGANITZACIÓ
DE LA FIRA

Des de l’Organització de la Fira, es gestiona directament la
presència d’alguns autors per a la signatura de llibres.
L’Organització disposarà de diferents espais per a les
signatures d’autors i també per a la realització d’encontres
amb els autors d’una manera més informal i propera,
compartint café, conversa i experiències.
L’Organització assignarà els espais, els dies i les franges
horàries en funció del nombre de peticions i la disponibilitat
dels espais.
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QUI POT PROPOSAR ACTIVITATS?
Poden proposar activitats les llibreries, editorials, institucions, entitats o persones
interessades. Per a proposar actes, hauran d’emplenar el formulari corresponent
(disponible a: https://goo.gl/forms/rTUzzErTugOCshRA3) i presentar-lo en els terminis
establerts.
L’Organització de la Fira del Llibre estudiarà les peticions i, basant-se en la idoneïtat i
disponibilitat d’espai, informarà els/les interessats/des de la viabilitat de la proposta.
Tindran preferència en l’assignació d’espais les llibreries, editorials i institucions presents
a la Fira, les novetats editorials i les obres que no hagen estat presentades en anteriors
edicions de la Fira.
Amb l’objectiu de contribuir a cobrir les despeses derivades de la prestació dels espais
d’activitats, s’estableixen unes tarifes que els sol·licitants d’activitats hauran d’abonar.

TARIFES
Serà gratuït l’ESPAI TALLERS.
Per a les SALES del Museu i la resta d’espais les tarifes seran:
Sales Museu

Altres espais

Expositors

0€

0€

Entitats col·laboradores

0€

0€

Llibreries associades al Gremi de Llibrers de València

0€

0€

Editorials associades a l’AEPV

0€

0€

Llibreries no associades al Gremi de Llibrers de València

50€

25€

Associacions sense ànim de lucre

50€

25€

Editorials no associades a l’AEPV

100€

50€

Institucions i entitats no col·laboradores

100€

50€

Les tarifes s’hauran d’abonar mitjançant ingrés o transferència bancària al compte del
Gremi de Llibrers de València: CAIXA POPULAR ES76 3159 0015 8823 2590 9725, en un
termini de 7 dies a partir del moment en què els siga notificada data, hora i sala per a
la seua activitat.
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ESPAI D’ACTIVITATS
SALA MUSEU 1

Espai situat a l’interior del Museu de Ciències Naturals. Té un
aforament de 100 espectadors asseguts. Equipament:
• Il·luminació, diverses preses de corrent, aire condicionat,
cadires, microfonia de taula i/o peu i taula vestida per als
conferenciants.

SALA MUSEU 2

Espai situat a l’interior del Museu de Ciències Naturals. Té un
aforament de 50 espectadors asseguts. Equipament:
• Il·luminació, diverses preses de corrent, aire condicionat,
cadires, microfonia de taula i/o peu i taula vestida per als
conferenciants.

SALA MUSEU 3

Espai situat a l’interior del Museu de Ciències Naturals. Té un
aforament de 50 espectadors asseguts. Per les seues
característiques, aquest espai està recomanat per a totes les
activitats que necessiten que el local es faça fosc per a
projeccions. Equipament:
• Il·luminació, possibilitat d’enfosquir l’espai, grades per asseure’s,
diverses preses de corrent, microfonia de taula i/o peu i taula
vestida. No disposa de projector.

PATI DEL MUSEU

Espai semicobert situat a l’interior del Museu de Ciències Naturals.
Té un aforament de 40 espectadors asseguts. Equipament:
• Diverses preses de corrent, cadires, microfonia de taula i/o peu i
taula vestida per als conferenciants.

ESPAI AUTORS

Espai obert situat a la Plaça. Disposa d’un xicotet escenari obert on
es poden realitzar presentacions, trobades i espectacles de petit
format. Aforament aproximat de 50 espectadors asseguts més un
nombre indeterminat de públic que es pot situar de peu.
Equipament:
• Equip de so i microfonia. Cadires per als professionals.

MICROESPAI

Es tracta d’un espai obert situat en el Passeig Antonio Machado.
Està destinat a la realització d’actes de xicotet format i d’una
durada aproximada de 20 minuts. Té un aforament de 25
espectadors asseguts i uns 50 espectadors de peu. Equipament:
• Il·luminació, microfonia de taula i/o peu i taula vestida per als
conferenciants.

ESPAI OBERT

Es tracta d’un envelat totalment obert amb un teló de fons. Està
destinat a realitzar tot tipus de propostes obertes: recitals,
actuacions de música, teatre, contacontes, tallers i, en general,
totes aquelles activitats que reflecteixen l’ambient festiu i obert de
la Fira. Té un aforament de 150 espectadors asseguts, més un
nombre indeterminat de públic que es pot situar de peu.
Equipament:
• Escenari de 4x6m, il·luminació, cadires, equip de so i microfonia.

ESPAI TALLERS

Es tracta d’un espai acotat destinat a la realització de tallers i
propostes per a públic infantil i familiar.
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ESPAI D’ACTIVITATS

Sala Museu 1

Sala Museu 2

Sala Museu 3

Pati del Museu

Espai Autors

Microespai

Espai Obert

Espai Tallers
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HORARIS*
ACTIVITATS
DE SALA i
PATI DEL MUSEU

Totes les activitats que per les seues característiques
requerisquen desenvolupar-se en un espai tancat es
realitzaran a les sales del Museu de Ciències Naturals. Els
espais disponibles per a aquestes activitats són les sales
MUSEU 1, 2 i 3. També disposa d’un espai semicobert: el PATI
DEL MUSEU.
Les activitats tenen una durada màxima d’1h 15 min. i es
desenvolupen en el següent horari:
Entre setmana s’estableixen dos torns:
•

Vesprada: de 18.00h a 19.15h i de 19.30h a 20.45h.

Els caps de setmana i festius s’estableixen quatre torns:
•
•

ACTIVITATS
MICROESPAI i
ESPAI AUTORS

Espai especialment recomanat per al contacte directe
entre els autors i el públic. Les activitats tindran una durada
aproximada de 20 minuts. Es desenvolupen en el següent
horari:
•
•

ACTIVITATS
ESPAI OBERT

Matí: d’11.00h a 12.15h i de 12.30h a 13.45h.
Vesprada: de 18.00h a 19:15h i de 19:30h a 20.45h.

Matí (sols caps de setmana i festius): entre les 11.30h i les
13.30h.
Vesprada (tots els dies): entre les 18.00h i les 20.30h.

L’escenari està destinat a activitats lúdiques i festives. Està
pensat per acollir actuacions, música, contacontes, teatre i
qualsevol altra proposta oberta a la participació activa del
públic.
La durada de les activitats no està determinada. Les
activitats es desenvoluparan en el següent horari:
•
•

Matí (sols caps de setmana i festius): entre les 11.00h i les
14.00h.
Vesprada (tots els dies): entre les 18.00h i les 21.00h.

*L’organització es reserva el dret a fer les adaptacions d’horaris que considere oportunes per al correcte
funcionament de la Fira.
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COMPROMISOS
COMPROMÍS DE
L’ORGANITZACIÓ

L’Organització de la Fira es compromet a:
•
•
•
•

•
•

COMPROMÍS DELS
SOL·LICITANTS
D’ACTIVITATS

Cedir, previ pagament de les tarifes acordades per al
2018, els espais d’activitats.
Posar una persona d’Organització de suport a l’activitat.
L’adequació de la microfonia per part d’un tècnic de so.
Publicitar l’activitat (sempre que s’haja sol·licitat dins dels
terminis abans esmentats) a la roda de premsa de
presentació de la Fira del Llibre de València, al programa
de mà i al web de la Fira www.firallibre.com
(l’Organització actualitzarà durant el període de Fira
aquesta pàgina amb els possibles canvis de programa
que es notifiquen prèviament).
Locutar les activitats, prèviament i durant la seua
realització, convidant el públic a participar-hi.
Enviar als mitjans de comunicació, amb 24 hores
d’antelació, la programació actualitzada dels actes a
realitzar (des del Gabinet de Premsa de la Fira).

Les persones o entitats sol·licitants es comprometen a:
•
•

•
•
•
•

•

Respectar els espais i no modificar la seua distribució
sense la prèvia autorització de l’Organització de la Fira.
Informar a l’Organització (fent-ho constar en la fitxa de
sol·licitud
d’activitats)
de
qualsevol
activitat
extraordinària que es derive de l’activitat principal
(projeccions, activitats musicals, vins d’honor, etc.) per a
la correcta distribució dels espais.
Notificar a l’Organització qualsevol canvi en l’activitat
amb suficient antelació.
Presentar-se en la caseta d’Organització 15 minuts abans
de començar l’activitat.
Respectar l’horari d’inici i finalització de l’activitat.
Incloure la imatge de la Fira en les promocions i
publicitats que realitze al respecte el sol·licitant
(l’Organització
facilitarà
aquesta
imatge
prèvia
sol·licitud).
Acordar amb l’Organització de la Fira, amb un mínim de
7 dies d’antelació, qualsevol muntatge extraordinari que
es pretenga realitzar en els espais d’activitats.
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