CURRÍCULUM VICTORIA MALDI
ACTIVITAT COM A PRESENTADORA
RÀDIO (ÚLTIMA HORA RÀDIO)
2016 -

“Eskandol”. Programa diari nocturn d'1 hora de durada en directe. Dirigeix i
presenta. Actualment en graella.

TELEVISIÓ (IB3 TV)
2016 - 2017
2016 2014 - 2015
2014 2014 2013 - 2014
2013 2012 2011 2009-2010
2009 2008 2008 2007 – 2008
2007 2007 2006 - 2007

"Ara d'Estiu/Ara Mateix” (actualment en graella). Magazine diari de 2
hores de durada en directe. Actualitat, crònica social, cultura, proximitat.
Actualment en antena.
"Campanades Cap d'Any 2016". Programa especial i retransmissió en
directe.
"Cada Dia". Magazine diari de 3 hores de durada en directe. Actualitat,
crònica social, cultura, proximitat.
"LaLaLa". Talent show. Concurs setmanal on es busca la millor veu de
Balears.
"Campanades Cap d'Any 2014". Programa especial i retransmissió en
directe.
"La Mirada". Programa diari de 2 hores de durada en directe. Reportatges i
crònica social.
"Campanades Cap d'Any 2013". Programa especial i retransmissió en
directe.
"Fer Dissabte". (13 programes). Programa setmanal de 3 hores de durada en
directe. Entrevistes i debat.
"Moments". (65 programes). Magazine de 2 hores de durada en directe.
"Campanades Cap d'Any 2009". Retransmissió en directe.
"Un dia d'estiu" (40 programes). Reportatges d'actualitat, crònica social i cor.
"Quina tardor" (33 programes). Magazin diari de crònica social i cultural.
"Fent Trull" (60 programes). Concurs-Karaoke itinerant.
"Trolley" (29 programes). Concurs setmanal divulgatiu i d'entreteniment.
"Nit Sensacional" (13 prog.) Programa setmanal d'actuacions musicals,
humoristes i comèdies de situació. Presentat amb Mar Saura i Andoni
Ferreño.
Gala "Sant Sebastià 2007". Gala musical presentada amb Carlos Baute.
Actuacions de David Bisbal, Rosa, Manuel Carrasco, Antonio Carmona, entre
d'altres.
"Queda't amb na Victòria". (200 programes). Concurs musical que s'emet a
les tardes de dilluns a divendres.

2006 2006 2006 2005/2006 2005 2005 -

"Llum i acció". (8 programes) Co-presentació en el programa
conduït per Llum Barrera.
"Punt x Punt". (11 programes) Programa divulgatiu que tractava
el tema del carnet per punts.
Gala "Sant Sebastià 2006". Gala musical presentada amb Lorena
Bernal i Liborio Garcia. Actuacions de Chenoa, Estopa, David
De Maria, entre d'altres.
"Nit d'exits". (26 programes) Concurs musical. batalles entre
diferents estils
"Nadal & Nadal". Gala homenatge als esportistes Miguel Angel
Nadal i Rafael Nadal.
"Fent Trull". (61 programes) Concurs-Karaoke itinerant.

ACTIVITAT COM ACTRIU

2016 2015 - 2016
2008 -

"Xat-Xat-Xat". Paper protagonistes en aquesta obra de teatre. Actualment de
gira.
"Grease - El musical". Paper protagonista femení interpretant a "Sandy
Olson".
"Laberint de Passions". (9 capítols) Sèrie de gran èxit.
Produïda per "Boca-Boca" i "Nova Televisió" per a la televisió Balear

