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Benvinguts al curs 2021-22 del nou Grup de Teatre Juvenil de La Cumprativa.
Amb la formació del Grup de Teatre Juvenil la Cumprativa completa el projecte educatiu de formació
teatral, enllaçant el Grup de Teatre Infantil amb el Grup de Teatre Amateur. Així els infants que han
crescut participant des de petits d’aquest projecte, a partir dels 12 anys tenen l’oportunitat de seguir
la formació incorporant-se al grup juvenil amb la nova metodologia que la seva edat requereix i amb el
grup amateur com a horitzó.
Informació del curs:
- El curs de formació està adreçat a joves d’entre dotze i divuit anys.
- El curs comença el 20 de setembre de 2021 i finalitza el maig de 2022.
- Es faran dues representacions teatrals, la primera dins l'espectacle de La Vetllada per Sant
Esteve, al desembre, i la segona dins les Festes de Maig de La Cumprativa com a cloenda del
curs.
- La persona responsable de la formació i direcció del curs de teatre és la Rosa Andreu, actriu
professional i actual directora del Grup de Teatre Amateur de La Cumprativa.
- L'enllaç entre el Grup de Teatre Juvenil i la Junta de l'entitat és la Lourdes Catà, a qui podeu
adreçar-vos mitjançant el següent
correu electrònic per a qualsevol consulta:
centenaricumprativa@gmail.com
Contingut del curs de teatre:
- Es realitzarà formació teatral amb exercicis de veu, jocs dramàtics i expressió corporal.
Combinant la formació amb la preparació d’una obra teatral.
- Es formarà seguint el mètode i els valors del “play theater”:
• Treball en equip
• Generositat
• Memòria
• Expressió en públic
• Canalització d'emocions (ideal per aquestes edats).
QUOTES I INSCRIPCIONS:
- El preu de la inscripció és de 40 €/trimestre.
- Pels associats a La Cumprativa és gratuït.
- Les dues primeres sessions estan obertes als joves que volen provar per
primera vegada l’art del teatre abans de fer la inscripció en ferm.
- Per formalitzar la inscripció cal completar el Formulari d’inscripció i el Formulari de Drets
d’imatge i fer arribar a la coordinadora del grup, a la directora o enviar per correu electrònic a
l’adreça de contacte.
La Cumprativa,
Grup de teatre juvenil.
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