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ARTS ESCÈNIQUES
CONCERTS
Organitzem concerts tant de grups com de
solistes, programats en diversos estils
musicals, continguts, durada i pressupost.
A més els concerts poden ser des d'una a
diverses artistes dins el mateix acte.

ESPECTACLES 
Oferim espectacles de diverses disciplines
com teatre, teatre social, monòlegs, clown,
titelles, narrativa de contes, poesia,
cabaret feminista, dansa…  L’acte és
adaptable a les vostres necessitats tant en
el nombre d’artistes,  com en el contingut,
la durada i el pressupost.

FESTIVALS I CICLES
Produïm tota mena d’esdeveniments a
petita i mitjana escala, adaptats a les
vostres necessitats concretes de
programació.

El treball de producció és una de les
nostres fortaleses. En els festivals tenim en
compte la perspectiva social, treballant
amb una visió global i missatges clau. Els
desenvolupem tenint en compte l'IESS, la
sostenibilitat, les necessitats i les bones
pràctiques a tots els nivells d'organització.
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ARTS ESCÈNIQUES
PERFORMANCES
Espectacles encapçalats per dones on es
combinen elements d'arts i camps diversos,
com la música, la dansa, el teatre i les arts
plàstiques. A través d'aquest gènere hem
aconseguit aprofundir en discursos feministes
i reivindicatius que porten els espectadors a
pensar.

Aquestes performances es realitzen a espais
públics per crear més impacte al territori.
Podràs escollir entre: 

PERFORMANCES PRÒPIES:
Oferim idees creades per l’equip artístic de
Dona Cançó a partir de 30 minuts de durada.

PERFORMANCES A LA CARTA:
Idees que vulgueu desenvolupar i que seran
adequades i adaptades per part de l’equip
artístic de Dona Cançó.

pots demanar més informació al correu:
produccion@donacanco.com



Elaborem tallers de consciència emocional i
feminista, on la psicologia combinada amb
l’art i l’expressió eduquen en la responsabilitat,
el respecte i la llibertat de totes les persones. 

Des de la nostra web

pots descarregar un document detallat amb
la nostra oferta de tallers.

O si ho prefereixes, escriu-nos a
produccion@donacanco.com
i t'ho enviarem directament.

Taules rodones i conversatoris:
Espais de cura i empoderament a través de
l'art, on es realitza un acompanyament
feminista per a totes les dones que necessiten
gestionar emocionalment les cicatrius
personals i socials que generen la
desigualtat i la violència de gènere.
Temàtiques sobre salut femenina,
art, violència de gènere).

Cinema fòrum: 
Espai d’entreteniment i reflexió
on a través del visionament
d’una pel·lícula es reflexiona
sobre temes que ens
preocupen.
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TALLERS FÒRUMS 

http://www.donacanco.com/


Espais co-participatius on treballem amb
artistes de totes les disciplines i artesanes.
Construïm un mercat de talent femení a clau
festiu on puguem portar a la pràctica
conceptes de l’ESS. D’aquesta manera generem
espais de sinergies amb les artesanes i a les
artistes les-hi donem un escenari on mostrar el
seu treball i provar coses noves. 

En cas que sigui necessari, també oferim els
següents serveis, de la mà del nostre equip de
comunicació. 

• Campanyes de sensibilització.
• Dinamització de les xarxes socials.
  (challenges, flashmobs...)
• Vídeos dels actes (gravació i producció).
• Documentals.

MARKETS

COMUNICACIÓ I
MARKETING SOCIAL



Si vols més informació d’algun dels nostres
serveis a la carta o necessites algun altre
servei que no està mencionat pots escriure’ns
al mail producció@donacanco.com per fer els
teus projectes realitat

MÉS
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