La universitat d'estiu de la UIB es presenta a Formentera amb la celebració d'un curs a l'illa
dimecres, 3 de setembre de 2014 01:56

Sònia Cardona, consellera de Cultura del Consell de Formentera, i Gemma Tur, coordinadora
d'estudis de grau d'educació de l'extensió de la Universitat de les Illes Balears a Formentera,
han presentat aquest matí a Formentera la XIII edició de l'Escola d'Estiu a Eivissa i Formentera.

La principal novetat pel que respecta a Formentera és que la Universitat de les Illes Balears
(UIB) amb col·laboració amb l'àrea de cultura del Consell de Formentera impartirà el proper 6
de setembre amb matrícula gratuïta una sessió del curs Introducció al Llenguatge
Cinematogràfic a Formentera.

La consellera Sònia Cardona ha destacat que “aquest curs apropa la universitat de les Illes
Balears a Formentera”, i ha recordat altres programes que també faciliten aquest apropament
com “la universitat de majors i l'espai de videoconferència per accedir des de Formentera a la
universitat”.

Per la seva banda, Gemma Tur ha indicat que la sessió de Formentera “es pot contemplar des
de dues vessants, com una conferència amb nivell universitari, d'accés gratuït, o com una
oportunitat de fer el curs complet de cinema i de llenguatge cinematogràfic, que consta de 5
sessions, tinguent una de les sessions a Formentera”.

La sessió se celebrarà a la sala d'actes de l'àrea de Cultura, entre les 10 i les 14h del matí. La
sessió serà dirigida per Joan Marí, guionista, productor i membre fundador de la productora
Incortum i Enrique Villalonga, director, guionista, productor i fundador i director de la productora
Filmotica.

Els continguts de la sessió seran un mòdul de tècniques d'escriptura i anàlisi del guió, impartit
per Joan Marí, i un mòdul de sintaxi i narrativa cinematogràfica, impartit per Enrique Villalonga.
La sessió es tancarà amb la projeccció i debat de la pel·lícula “El hijo del taxidermista”, del
mateix Enrique Villalonga.
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Aquesta sessió és una de les incloses en la XIII Universitat d'estiu d'Eivissa i Formentera, que
té lloc a Eivissa entre els 8 i 12 de setembre.

S'acceptarà l'assistència a la sessió sense inscripció, però els interessats en rebre un certificat
d'assistència s'hauran d'inscriure, sense cost. El telèfon per a formalitzar la inscripció és el
971398020.

Per a més info/declaracions: Sònia Cardona, 666155829
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