RESUM DEL CURS ESCOLAR DE TEATRE DE LA CUMPRATIVA DE LLORENÇ DEL
PENEDÈS.

Trepitja escenari, amb el taller de teatre de La cumprativa de Llorenç del Penedès. (Curs 21-22).
TEATRE INFANTIL. Tots els dimarts a la tarda; de 18:30 h a 19:45 h (Atenció! Respecte als cursos anteriors, enguany com a novetat, es fa aquest canvi horari).
Fes els teus passos teatrals, amb les Classes de teatre per aprendre tot jugant... Procés d'Assajos
d'una peça teatral... I puja a escena, a mostrar l'artista que hi ha dins teu!
Data d'Inici de curs; Inscripcions i classe pilot els dies 7 i 14 de setembre, a la Cumprativa de
Llorenç del Penedès de les 18:30 h a 19:45 h..
Categories:
Grup 1: de 4 a 8 anys. (representant del grup; La Marta).
Grup 2: de 9 a 12 anys. (representant del grup; En Carles).
A totes les famílies interessades us convoquem els dies 7 i 14 de setembre, en l'horari de 18:30 ha
19:45 h.
Aquestes dues sessions consistiran a realitzar dues classes de teatre de prova, i si els vostres infants ho gaudeixen i s'animen a formar part del taller durant tot el curs escolar, prendrem nota de
les vostres dades, per tal de formalitzar la matrícula.
Contingut del curs de teatre:
Durant la primera tongada del curs, es realitzaran dinàmiques teatrals per tal de desinhibir-se i
perdre la vergonya, taller d’improvisacions, jocs teatrals, exercicis per aprendre a moure's dalt de
l'escenari, tècniques de vocalització i projecció de veu, entre altres...
En la segona part del curs, es durà a terme, el que és, tot el procés creatiu de dur dalt de l'escenari una peça teatral... Creació d'un guió original adaptat al volum i les capacitats del grup, repartiment de l'elenc i lectures de l'obra de teatre, posada en escena i direcció de les escenes...
I per últim... Representació de l'obra de teatre davant de les famílies, amics i amigues, en l'espai
teatral de la Cumprativa de Llorenç. Atenció... Segons la marxa del grup, ens podem plantejar de
representar dues obres de teatre diferents durant el curs... Una pel gener, i l'altre pel juny per
exemple... Però això quedarà supeditat al ritme de treball dels alumnes.
Preu:
Activitat gratuïta pels socis i sòcies de la Cumprativa de Llorenç.
Preu No socis/es: 40 € per trimestre.
Per a més informació; Podeu enviar un correu electrònic amb qualsevol dubte, qüestió o inquietud
que tingueu a: martanoguesfolch@gmail.com
Moltes gràcies per la vostra atenció! Salut i escenaris i que visqui la cultura!
Carles i Marta

