AL GALLINER
PRESENTA:

ELS CURSOS DE TEATRE
D’AQUEST ESTIU
PERÍODE D'INSCRIPCIONS DEL 10 AL 21 DE JUNY
(PLACES LIMITADES)

ELS CURSOS SERAN IMPARTITS PELS ACTORS
MARC RIUS, ÒSCAR CASTELLVÍ, ALBERT GONZÀLEZ i MARTA TRICUERA,
TOTS ELLS ESTUDIANTS I LLICENCIATS A L'INSTITUT DEL TEATRE

Inscripcions i més informació a: 667 84 49 30/ 650 66 52 26

CURS
INTENSIU
MATINAL

El taller dels matins estarà enfocat per nens i nenes de 6 a 12 anys. Cada setmana
treballarem una obra diferent de creació pròpia que els mateixos nens representaran a l'escenari de la Bàscula, els divendres en unes sessions de portes obertes
per a tothom. A més hi haurà sorpreses setmanals, convidats especials, actuacions i un munt d'activitats realcionades amb el teatre i les arts escèniques.
DURADA: Del 25/6 al 26/7
HORARI: De dilluns a divendres de 9 a 13h. (opció d’acollida de 8 a 9h i de 13 a 14h pendent especificar preu)
PREU: 75€/setmana

CURS
TARDA

Aquest curs està pensat per a nens i nenes de 6 a 12 anys. La seva durada seran les
5 setmanes (la última de juny i les quatre de juliol), dues tardes la setmana.
Al final del curs es presentarà una petita mostra de la feina feta, una obra de teatre
pensada exclusivament pel grup i a la qual podran assistir pares, familiars i amics.
DURADA: Del 25/6 al 26/7
HORARI: Dimarts i dijous o bé dilluns i dimecres. De 17 a 18:30
PREU: 75€/mes

CURS
D’ADULTS

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones amb inquietuds teatrals, amb
experiència o sense. L’objectiu del curs és treballar, a partir de textos i escenes
teatrals d’autors contemporanis, petits esquetxos que es representaran en una
mostra final oberta al públic. Tot això sense deixar de banda tots aquells aspectes relacionats amb l’entrenament actoral: cos, veu, dicció, improvisacions i
creació de personatges.
DURADA: Del 25/6 al 26/7
HORARI: Dimarts i dijous o bé dilluns i dimecres. De 21 a 22:30.
PREU: 40€/mes

