Joan de Boer :
Narració Oral
&
Dinamització Lectora
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SESSIÓ DE CONTES INFANTILS
- ELS CONTES D´EN JOAN-
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-BIOGRAFIA-

Joan de Boer és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Girona, especialitzat en literatura. Professionalment desenvolupa les seves activitats en diversos camps relacionats amb la ficció:
La narració oral; l´escriptura; el guió televisiu i radiofònic; la docència i
activitats de dinamització lectora.
Fa 10 anys que es dedica professionalment a la narració oral, treballant principalment a biblioteques i escoles, on participa activament en els seus
programes de foment de la lectura. Membre fundador de l´ANP (Associació de
Narradors Professionals de Catalunya), director del Festival Girona de Conte i
Director artístic de La Casa dels Contes.
Com a escriptor ha publicat diversos relats per a adults dins els reculls
“Fora de sèrie”AA.VV, Ed.Columna i “Resurrecció” AA.VV, Ed.Pagès Editors.
I per a públic infantil “El Sultà i els ratolins” Ed.OQO i “Els Reis d´Orient i el
miiteri del camell perdut” Ed.Baula.

Imparteix tallers d´escriptura al Consorci de Biblioteques de Barcelona,
el Centre de Fromació Permanent de Mataró i el Centre Cultural La Mercè de
Girona.
Dinamitzador de Clubs de Lectura a les biblioteques de Palma de Cervelló, Prat de Llobregat, Sabadell, Sta. Susanna, entre d´altres.

Més informació:

www.joandeboer.cat

ELS CONTES D´EN JOAN
En Joan va estudiar contologia a la Universitat d´Iràs i no en Tornaràs i
coneix tots els contes del món!
De totes aquestes històries seleccionarà les més diver,des i les més
emocionants per tal de fer-nos passar una bona estona.

SINOPSI
Narració de cinc contes en diversos formats:
Oral, teatral, objectes i par,cipa,u.
La sessió “Els contes d´en Joan” recull algunes de les millors
històries dels
20 espectacles dirigits a un públic infan,l i les
adapta a l´espai de l´actuació:
Format teatre, carrer, biblioteca…
10 anys dededicació profesional, més de mil actuacions avalen
la propos- ta.

FITXA TÈCNICA:
Idea, text i adaptacions: Joan de Boer
Espai escènic: 4 x 2
Durada: 60m.
Edat recomanada: 4-10 anys
MATERIAL PROMOCIONAL DISPONIBLE A WWW.JOANBOHER.CAT:

Cartell de l´espectacle

Vídeo promocional

JOAN BOHER
-IMATGES-

Fes,val en Veu Alta

Ar,cle El Nou 9

Actuació El Corte Inglés

Joan de Boer
626 780 132 – 93 485 67 77
jjbowi@yahoo.es

Més informació a:

www. joandeboer.cat

