CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DEL PAÍS VALENCIÀ
SECCIÓ SINDICAL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Telf: 398 3041
Locals Sindicals, Avgda. Blasco Ibáñez,
46010 - València

PROGRAMA TALLER “Violències masclistes a la música i resistències”
Laura Albert. Psicòloga, tècnica superior de so, fundadora del col.lectiu musical feminista Fusa Activa. Ajudant de direcció al documental
“Tomar el escenario”, DJ, productora musical i música. Impulsora de la Trobada “Prenem l’escenari”
Claudia Ferrández. Psicòloga, Màster en Musicoterapia, professora de música en el col·lectiu de jazz "sedajazz". Cantant de Jazz i reggae.
Producció del XX Festival de Jazz del Palau de la música de València. Direcció i composició en diversos projectes musicals

OBJETIVOS GENERALES
•

Conéixer la situació de desigualtat de les dones al món de la música. Patriarcat musical

•

Aprendre a detectar necessitats esñecífiques i proposar millores de treball a l àmbit musical

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conéixer els diferents tipus de discriminacions i violències al món musical

•

Analitzar els tipus de resistències i necessitats per fer front al patriarcat musical

•

Plantejar campanyes de sensibilització

•

Proposar millores quant al funcionament dels punts violeta i protocols d actuació

CONTENIDOS
•

(hetero-cis)Patriarcat musical: causes i conseqüències

•

Resistències: individuals i col.lectives

•

Intervenció als espais d’oci

METODOLOGÍA
•

Teòric-pràctica

•

A través de debats, dinàmiques de treball grupal

TEMPORALIZACIÓN
Duración estimada: 3 hores
PONENTES
Laura Albert. Psicòloga, tècnic superior de so, fundadora del col.lectiu musical feminista Fusa Activa. Ajudant
de direcció al documental “Tomar el escenario”, DJ, productora musical i música. Impulsora de la Trobada
“Prenem l’escenari”
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SECCIÓ SINDICAL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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Claudia Ferrández. Psicòloga, Máster en Musicoterapia, professora de música en el colectiu de jazz "sedajazz".
Cantant de Jazz y reggae. Producció del XX Festival de Jazz del Palau de la música de Valencia. Direcció y
composició en diversos projectes musicals
RECURSOS NECESARIOS
•

Ordenador

•

Altavoces

•

Proyector

