ALICIA VERDÉS

HABILITATS EN RESUM
1. Docència i educació: direcció cinematogràfica i càmera, teatre i interpretació, coach.
Facilitat de comunicació i de treball en equip.
2. Actriu professional amb més de 10 anys d’experiència en cinema, televisió i teatre.
3. Direcció i producció teatral, cinematogràfica i publicitària. Productora pròpia.
4. Periodisme: redactora-editora, reportera d’informatius de TV3 (reporterisme:rodatge,
redacció, àudio, vídeo i locució).
5. Perfil altament internacional. 5 idiomes.
FORMACIÓ
2007-2011 Llicenciada en Comunicació Audiovisual. Universitat Oberta de
Catalunya UOC.
2003-2007 Diplomada en art dramàtic. Estudi Nancy Tuñón.
Màster d’interpretació davant la càmera. La Bobina. Classes a
càrrec de: Santiago Zannou, Montxo Armendàriz, Manuel Huerga i
Maria Ripoll, entre d’altres
2004-2012 MGA theatre academy (Escòcia). Teatre musical.
Col.legi de teatre. Reciclatge professional: Boris Rotenstein, Cacu
prat i Xavi Ruano, entre d’altres
1999-2003 Diplomada en Turisme. Universitat de Barcelona UB/CETT.
-Universitat Hochschule Bremen (Alemanya) en programa Erasmus.
EXPERIÈNCIA COM A DOCENT
2011-Act. Universitat de Barcelona UB.
*Professora. Assignatura: realització cinematogràfica.
-Impartició del curs de realització i direcció cinematogràfica.
Departament d’història del cinema contemporani. Estudis de
comunicació audiovisual.
2009-Act. Escolàpies Llúria (Barcelona).
*Professora de teatre i batxillerat artístic. Assignatures: Cultura
audiovisual i teatre-interpretació.
2012-ACT. El Terrat.
*Professora. Docent de diversos cursos d’interpretació organitzats per
la productora El Terrat.
2009-Act. FANJAC (Fundació per a l’ajuda de nens i joves d’altes
capacitats).
*Professora de teatre i terapeuta.
-El teatre i la interpretació com a mitjà per a canalitzar emocions,
realitzant un treball de creació i amb equip. El teatre com a
instrument per a una formació integral de la persona.
2007-2009 Escoles de Bombers de Catalunya.
*Professora i terapeuta. Assignatura: assistència psicològica a les
víctimes.
-Simulació i recreació de casos reals i extrems. Seminari i debat
posterior a la simulació. Assignatura impartida juntament amb un
psicòleg.
EXPERIÈCIA COM ACTRIU, CINEASTA I REPORTERA
2009-ACT. Lizzia Produccions.
* Directora i titular. Productora pròpia d’audiovisuals i espectacles:
- “Enlloc com a Casa” sèrie TV de ficció, en coproducció amb El

Terrat. Productora executiva.
-“Alba significa amanecer” curtmetratge amb múltiples premis: guió,
direcció i producció. “Rolling càmera” i Òscar guanya”
curtmentratges. Guió i direcció.
-“El flautista d’ Hamelín”, “La Ventafocs portser sí, potser no”, “Els
músics de Bremen”, “Un planeta anomenat pallassilàndia”, entre
d’altres. Direcció teatral.
2005-ACT. Actriu.
En teatre, cinema i televisió per a El Terrat (col.laboradora habitual),
La Fura dels Baus, Rodar i Rodar o Albiñana Films, entre d’altres.
2009-2012 Televisió de Catalunya TV3.
*Reportera ENG (Electronic News Gathering) d’informatius de TV3.
Especialista en societat, cultura i oci:
-Operadora de càmera.
-Periodista, redactora i notes de premsa.
-Edició de vídeo, àudio i locucions.
-Entrevistes a personalitats de la societat.
*Redactora del portal web www.324.cat. Especialista en societat,
cultura i oci:
-Articles
-Recopilació d’informació per a la producció de notícies.
-Responsable de creació de continguts.
-Dinamització del portal web: participació, interacció i xarxes socials.
2006-Act. Albiñana Films, El Terrat, Rodar i Rodar.
*Direcció i producció publicitària:
-Més de 30 campanyes pubicitàries, entre les que destaquen: 212 VIP
Carolina Herrera, Novartis, Kern Pharma, Pascual Bifrutas, Densia
Danone, Fecsa-endesa, Ministeri de Foment, Beck's Bier (Alemanya),
Codorniu 2006.
IDIOMES
Bilingüe.
Nivell Advanced. Nivell molt alt parlat i escrit. Residència 1 any a
Escòcia.
4º curs a l’Escola Oficial d’Idiomes(EOI). Residència 2 anys a
Alemanya.
Nivell alt parlat i escrit.
Nivell alt parlat i nivell bo escrit.
Nivell bàsic. 2 anys d’estudi.
INFORMÀTICA
Suport Domini suport Mac i PC.
Office Word, excell, powerpoint.
Edició vídeo Photoshop, Final Cut, Windows movie maker, Imovie. Celtx
(escriptura de guions per a cinema i teatre).
Periodisme Inews (notícies TV), Dalet (ràdio), digition i deliverty (gestió de
continguts), Celtx.
Internet Domini d’internet i xarxes socials (twitter, facebook, linkedin etc).
INTERESSOS
* El cine, la interpretació i el teatre, llegir, viatjar i practicar tota classe d’esports.
* CARNET DE CONDUIR B1/ cotxe propi.
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