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CAMPAMENTO AUDIOVISUAL DELICIAS AMARGAS

Que é o Campamento Audiovisual Delicias Amargas? 
É un campamento inmersivo de creación audiovisual que propón unha experiencia 
de convivencia formativa e creativa única.

A quen vai dirixido?
• A actrices e actores profesionais que queiran afondar no manexo das diferentes 

ferramentas detraballo actoral e audiovisual

• A actrices e actores non profesionais que estean dando os primeiros pasos 
neste eido

Como participar?
• A inscrición realizarase na web (www.gogozo.gal) do 26 de xullo ao 29 de agosto 

• O prezo da inscrición é de 250 € por persoa

• Oferta especial de aloxamento e pensión completa (almorzo, comida e cea) para 
o alumnado

• O campamento contará cun máximo 16 participantes

Cando e onde se celebra?
• Desenvolverase do 12 ao 16 de setembro, en horario de 10.00 a 20.00 horas

• O campamento terá lugar nas instalación do complexo do Monte do Gozo

Que obxectivos ten este curso?
• Facer que o alumnado teña a experiencia de participar en todas as etapas dunha 

rodaxe profesional

• As persoas participantes coñecerán os aspectos máis salientables da escritura do 
guión, preproducción e rodaxe, mantendo sempre o focamento na razón última de 
todo o proceso: contar unha historia

• O traballo estará titorizado e acompañado por profesionais de longa traxectoria 
no sector audiovisual galego

Que se ofrecerá neste campamento?
• O alumnado convivirá durante 5 días explorando e indagando nos fundamentos 

actorais perfeccionados dende hai máis dun lustro pola escola Adestramento 
Actoral FT

• O traballo estará enfocado á improvisación, escritura e gravación de escenas 
curtas que o propio alumnado levará a cabo como proxecto final de curso

• As escenas creadas polo alumnado pasarán a ser capítulos da recoñecida webserie 
Delicias Amargas, dispoñible en YouTube e candidata aos premios Mestre Mateo 
2022

Máis información: contidos@gogozo.gal


