TALLERS 2022-2023

QUI SOM
Som una associació sense ànim de lucre que organitza i promociona activitats culturals i
artístiques que permeten als infants i als joves connectar amb la bellesa de l’art,
expressar-se i gaudir-ne.
SCENNIC contribueix a donar als
infants i joves eines per descobrir i
desenvolupar els seus talents
artístics; però també i sobretot vol
tenir cura de la seva intel·ligència
emocional posant l’èmfasi en la
qualitat humana que ennobleix
totes les modalitats artístiques.

Els “Scennics” potencien el talent artístic i la
creativitat, desenvolupen les habilitats
socials i enriqueixen la seva visibilitat
mediàtica; però alhora se’ls proporciona un
bagatge formatiu sòlid i necessari per a què
puguin abordar les arts escèniques com a
amateurs o com a futurs professionals de la
cultura.

CURSOS

QUÈ FAREM
A tallers es prepara la representació d'un musical
Es podran apuntar també JUNIOR: de primer a tercer d'ESO.

Es treballa la història
Es fa el repartiment de personatges
Es munta la part coreogràfica, escenes, cançons

INFO GENERAL
CURS 16 a 23 anys

CURS 12 a 15 anys

ON:
Col·legi Abat Oliba Loreto Barcelona
Avinguda de Pearson 22, 26
08034 Barcelona

ON:
Col·legi Abat Oliba Loreto Barcelona
Avinguda de Pearson 22, 26
08034 Barcelona

QUAN:
Divendres de setembre a abril

QUAN:
Divendres de setembre a abril

DATA D'INICI:
16 de setembre

DATA D'INICI:
16 de setembre

HORARI:
De 18:00h a 21:00h

HORARI:
De 18:00h a 21:00h

REPRESENTACIÓ FINAL:
21-22-23 d'abril

REPRESENTACIÓ FINAL:
21-22-23 d'abril
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NORMATIVA
És molt important ser puntual.
Calçat per dansa: prohibit entrar amb

Els mòbils no es poden
utilitzar durant les classes

sabates de carrer.
Es

recomana

fer

servir

calçat

específic per a l’assignatura. Per més
informació

contacteu

l'organització.

Porteu aigua per hidratar-vos
durant les sessions.

Per a qualsevol problema, dubte, suggeriment, neguit o inquietud, parleu amb l’equip de direcció o els professors.

amb

FAQ'S
M’agrada cantar però odio el ball. Què faig?

He vist imatges d'altres anys i el nivell és molt alt...

No pateixis: a Scennic aprendràs les tres disciplines (cant,

El nivell és divers: tothom s’ha de sentir còmode fent Scennic! No et

dansa i interpretació) amb professionals, però ajustant-se al

facis enrere, no et comparis! Si a tu et ve de gust cantar, si t’agrada

teu nivell. De totes maneres apostem que descobriràs talents

ballar, si t’ho passes bé dalt de l’escenari , vine!

que no sabies que tenies…

Cal algun tipus de roba o calçat específics?

Jo potser no em veig amb cor de fer algunes coses…

Roba còmoda per fer esport; si tens sabatilles de dansa,

El nostre lema què diu? “1 artista en cada persona, 1 persona en cada

millor, però no és obligatori. A més et donarem samarretes

artista”. Això vol dir que per a nosaltres el més important ets tu: que

d’Scennic i alguns regals més.

estiguis a gust, que et sentis bé, que creixis amb nosaltres i gaudeixis la
bellesa de les arts escèniques. Qualsevol “problema” el parlem, d’acord?
Ens encanta mimar-vos. I també ensenyar-vos que podeu arribar molt
lluny!!

Si teniu algun dubte que no estigui en aquesta
llista, contacteu amb l'organització

Sara Garcia
Directora

scennic.arts@gmail.com

INSCRIU-TE CLICANT
SOBRE LA IMATGE

NO HO DUBTEU I APUNTEU-VOS!!

