
Comunidade on-line das
Artes Escénicas de Galicia



“ Ningún grande artista ve as 
cousas como realmente son. 
Se o fixera, deixaría de ser 
artista.
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Oscar Wilde



Por que 
Mundo Escénico?
Razóns polas que se creou a plataforma e a comunidade
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Conectar os diferentes axentes das artes 
escénicas para promover sinerxias
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As artes escénicas en 
Galicia actualmente 
non contan cunha 
comunidade online 
propia.

Artistas e 
profesionais precisan 
ferramentas sociais 
para conectar, buscar 
sinerxias e compartir 
opinións.

Os espectadores 
queren seguir os 
seus grupos 
favoritos e comentar 
e valorar os seus 
espectáculos.



Difundir información de artistas, profesionais, 
grupos, compañías, bandas e espectáculos
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Non existe un 
directorio público e 
vivo con artistas, 
profesionais, grupos, 
compañías, bandas e 
espectáculos.

Espectadores e 
xestores culturais 
precisan un sitio 
centralizado coa 
axenda cultural 
existente.



Dar facilidades para a elaboración de  
programas culturais
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Resulta complicado 
coñecer toda a oferta 
actualizada de 
grupos e 
espectáculos de 
Galicia.

Os programadores 
soen ter moita oferta 
desestructurada e 
élles difícil atopar o 
máis axeitado para 
un programa cultural.

Moitas veces actúan 
sempre os mesmos 
grupos por ser xa 
coñecidos, ofrecendo 
pouca diversidade 
aos espectadores.



Recopilar e ofrecer recursos e servizos de 
interese no eido escénico
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Existe unha oferta e 
demanda de 
formacións e 
servizos profesionais 
que non ten 
escaparate propio.

Existen moitos 
recursos 
interesantes 
dispersos por redes e 
difíciles de atopar co 
paso do tempo.



Que é 
Mundo Escénico?
Piares nos que se apoia esta iniciativa
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ABERTA
Mundo Escénico é unha 
comunidade aberta a calquera 
que teña interese no mundo das 
Artes Escénicas.
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SOCIAL
Mundo Escénico é unha rede 
social que fomenta a participación 
dos seus membros para que se 
xere un ecosistema no que flúa 
información en todas direccións. 
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INNOVADORA
Mundo Escénico busca empregar 
as últimas tecnoloxías para 
ofrecer servizos de valor 
engadido que se van adaptando 
ás necesidades da comunidade.
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Que ámbitos cubre
Mundo Escénico?
Disciplinas nas que se centra a comunidade
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TEATRO
no sentido amplo

teatro · ópera · novo 
circo · animación infantil 
· animación de rúa · 
humoristas · poesía · 
monólogos · maxia · 
pallasos · contacontos
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MÚSICA
de calquera ámbito

música clásica · música 
folk · pop-rock · indie · 
heavy · dj’s ·orquestas ·  
charangas · corais · 
cantautores · jazz
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DANZA
en diferentes estilos

ballet · baile moderno · 
bailes latinos · 
majorettes · danza 
contemporánea · danza 
urbana · danza clásica
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FOLCLORE
todo o tradicional

música tradicional · 
baile tradicional · 
pandereteiras/os · 
gaiteiros/as · foliadas
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Que tipos de usuarios 
ten Mundo Escénico?
Diferentes roles para diferentes necesidades
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Espectadores

Usuarios interesados nas artes 
escénicas que queren estar 
informados da axenda cultural 
e facer un seguemento dos 
seus grupos, compañías e 
bandas favoritas.
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Artistas

Membros activos que 
comparten novas sobre os 
seus grupos, manteñen a súa 
carteleira de espectáculos 
actualizada e gústalles 
interactuar coa comunidade.

19



Profesionais 

Profesionais do sector que 
ofrecen os seus servizos á 
comunidade a tempo total ou 
parcial (directoras, produtores, 
actrices, coreógrafos, bailaríns, 
gaiteiros, escenógrafos…)
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Xestores culturais

Técnicos e programadores  
culturais que buscan 
espectáculos acorde ás 
súas necesidades e queren 
darlle máxima difusión ós 
seus eventos.
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Que ofrece 
Mundo Escénico?
Servizos e ferramentas para a comunidade
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Axenda
Cultural

Calendario dos próximos eventos no ámbito 
teatral, musical, da danza e folclórico:
▪ Búsqueda por categoría, por etiquetas, por 

ubicación ou por organizador
▪ Envío de eventos por parte dos usuarios
▪ Mapa coa lista de eventos para facilitar a 

búsqueda por ubicación
▪ Personalización dos eventos a mostrar en 

base ao perfil dos membros
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https://mundoescenico.gal/axenda/eventos
https://mundoescenico.gal/axenda/mapa-eventos


Directorio de grupos, artistas,  
profesionais e espectáculos

Catálogo público centralizado con todos os grupos, 
compañías, bandas e os seus espectáculos, e 
tamén dos artistas e profesionais
▪ Administración descentralizada dos grupos e 

os espectáculos
▪ Búsqueda sinxela gracias á categorización e 

etiquetado
▪ Mapa coa ubicación dos grupos para facilitar 

a súa procura
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https://mundoescenico.gal/grupos/mapa-grupos/
https://mundoescenico.gal/grupos/
https://mundoescenico.gal/grupos/espectaculos/


Rede
Social

Rexistro cronolóxico de actividade de membros e 
grupos con ferramentas para interactuar
▪ Seguemento da actividade dos grupos
▪ Valoración de grupos
▪ Xestión de amizades
▪ Mensaxería pública e privada
▪ Compartición en outras redes sociais
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https://mundoescenico.gal/actividade/
https://mundoescenico.gal/membros/darguez/friends/


Contidos de interese 
do eido escénico

Publicación periódica de artigos e contidos 
relacionados coas actividades escénicas en Galicia
▪ Colaboradores en todas as disciplinas
▪ Críticas de espectáculos
▪ Novidades dos grupos e actuacións
▪ Crónicas de eventos relevantes
▪ Recursos de interese para a comunidade
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https://mundoescenico.gal/blog


Servizos de valor 
engadido

Servizos que ofrece a plataforma para mellorar 
o ecosistema
▪ Xestión de formacións e talleres
▪ Xestión de servizos profesionais
▪ Ferramentas para facilitar a programación 

cultural
▪ Asesoramento ou recomendacións de 

grupos e espectáculos
▪ O que a Comunidade vaia demandando...
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https://mundoescenico.gal/agora/servizos-profesionais
https://mundoescenico.gal/agora/formacions-talleres


Cal é o estado actual 
de Mundo Escénico?
Situación actual da comunidade
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Folla 
de ruta

Lanzamento
oficial

Plataforma 
social base

Servizos de 
valor engadido
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Maio 2019 Agosto 2019 Novembro 2019

Ferramenta
xestores

Xullo 2020



Plataforma
web

https://mundoescenico.gal   
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https://mundoescenico.gal


2.000
Grupos 

Xa introducidos na base de datos de 
Mundo Escénico
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150
Membros

Con perfís de espectadores, artistas, 
profesionais e xestores culturais

* Datos aproximados de xaneiro de 2020



Promotor
Daniel Amós Rodríguez
Apaixoado das Artes Escénicas
Dr. Enxeñeiro de Telecomunicacións

          damos@mundoescenico.gal 
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mailto:damos@mundoescenico.gal


As artes 
escénicas
galegas

xa teñen o
 seu espazo!



https://mundoescenico.gal 

twitter.com/mundoescenico

facebook.com/mundoescenico

instagram.com/mundoescenico

info@mundoescenico.gal

https://mundoescenico.gal
https://twitter.com/mundoescenico
https://facebook.com/mundoescenico
https://instagram.com/mundoescenico

