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Metro Sant Antoni

Carrer Comte Borrell

Carrer Viladomat

Metro Poble Sec

Centre Cívic Cotxeres Borrell

PETIT TÍSNER
ESTIU 2018
ESCOLA D'ARTS
ESCÈNIQUES
Del 25 de juny al 20 de juliol

CENTRE CÍVIC
COTXERES BORRELL

Carrer de Marqués de C. Sagrado
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Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 24, 37, 91, 120, 121, D20, V11, H14 / Nit Bus › N0 i N6

ADREÇA

HORARIS

cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8 / 08015 Barcelona
petittisner@cotxeresborrell.net
facebook.com/cccotxeresborrell
twitter.com/CCCBorrell
Tel. 93 324 83 50 /
Fax 93 324 83 51
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres
arquitectòniques

De dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabte de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h
Els dissabtes de juliol el
centre romandrà tancat
Punt d’informació:
Informació general del centre, dels
recursos del Districte i de la ciutat.
De dilluns a divendres de 10 a 21 h

De 4 a
17 anys

PETITA ESCOLA, GRANS ARTISTES

HORARI I PREUS

Durant el mes de juliol, l’Escola d’Arts Escèniques Petit Tísner ofereix a
infants i joves, de manera lúdica i intensiva, un conjunt de disciplines de
diversos àmbits artístics que desenvolupen en un espectacle de creació
col·lectiva.

Dilluns a divendres de 9 a 14 h
1r torn: del 25 de juny al 6 de juiol
2n torn: del 9 al 20 de juliol

Aquest treball es mostra al final de cada quinzena i gira al voltant de la
temàtica d’una pel·lícula escollida per a cada franja d’edat i que varia
cada quinzena.

Amb els més petits treballem a través de jocs teatrals i dinàmiques de
moviment per desenvolupar la imaginació, les capacitats expressives i la
sensibilització artística.

En els més grans ja es desperta l’interès vocacional, és l’inici de la
formació artística. Apareixen disciplines i especificitats tècniques com a
part del desenvolupament de l’artista.
Algunes disciplines que integren el projecte són: teatre, cant i dansa
contemporània i especialitats com la dansa urbana, africana, dancehall,
circ, clown, màscara, dramatúrgia…
L’Escola inclou dues sortides a la quinzena a teatres, espais de formació
i activitats culturals de la ciutat.

Mostres finals: 6 i 20 de juliol, de 9 a 17 h
Pel benefici de l'infant i del grup, si no s'inscriu a la quinzena sencera no
es pot assegurar la seva participació a la mostra.
Preu per torn: 158 €. Preu per setmana: 79 €

GRUPS
PETITS ARTISTES A

TELONERS

P3, P4 i P5 (4 anys fets)

3r, 4t i 5è de primària

PETITS ARTISTES B

DEBUTANTS

1r, 2n i 3r de primària

ESO i Batxillerat

COORDINADOR PEDAGÒGIC
ALBERTO DÍAZ
Actor i director teatral, diplomat al
Col·legi de Teatre de Barcelona.
Ha treballat amb directors com
Lluís Pasqual, Josep Maria Pou o
Xicu Masó, entre molts altres, així
com amb la seva pròpia companyia La Ruta 40, amb la qual ha
guanyat el Premi Butaca 2015 a
millor espectacle de petit format
per "El llarg dinar de Nadal".
Compagina la seva feina d’actor
amb la docència des de 2007, a
escoles com el Col·legi de Teatre
de Barcelona, Estudi Laura Jou,
Eòlia, Aules o l’Excèntrica.
Més informació a: albertodiaz.net

INSCRIPCIÓ
Inscripcions a partir del dilluns 23 d’abril. Places limitades
Reunió informativa per les famílies: dijous 7 de juny a les 20 h
Documentació que cal adjuntar per formalitzar la inscripció:
• Fotocòpia de DNI del tutor/a
• Fotocòpia del Llibre de Família
• Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant
• Fotocòpia del carnet de vacunació
*Activitat homologada dins la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu
de l’Ajuntament de Barcelona

