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QUÈ ÉS L'ESTIU DE TEATRE MUSICAL?
Els tallers d'estiu de teatre musical estan pensats per a nens i nenes que
volen explorar o aprendre més sobre les arts escèniques.
El teatre, la dansa, el cant i la música seran els principals protagonistes
d'aquests estiu únic i diferent!
No importa que no ho hagis fet mai, vine i ho descobriràs!

PER QUI ESTÀ PENSAT?
Està pensat per a nenes i nenes de 4 a 12 anys que vulguin endinsar-se
dins del món del teatre musical; que tinguin ganes de cantar, ballar,
interpretar, tocar un instrument i fer un musical des del seu inici fins a la
presentació.

COM?
Es treballaran discilplines del teatre musical. Durant les 5 setmanes es
faran workshops, les activitats per crear l'espectacle, hi hauran trobades
amb persones del panorama dels musicals o de les arts escèniques.
Els tallers aniran per quinzenes, i es fara una presentació al final de cada
quinzena.

QUAN?
del 29 de juny al 31 de juliol
del 3 al 28 d'agost
horari: de 9'00h a 13'30h o 9'00h a 17'00h amb opció de dinar.
oferim servei d'acollida a les 8'00h del matí
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TORNS PER SETMANES

torn 1: del 29 de juny al 10 de juliol
torn 2: del 13 al 17 de juliol
torn 3: del 20 al 31 de juliol
torn 4: del 3 al 14 d'agost
torn 5: del 17 al 28 d'agost
*Es pot escollir per setmanes, però la presentació del taller es farà al final de cada quinzena, excepte la
tercera setmana de juliol que es farà el dia 17 de juliol

PREU

*A consultar

QUÈ INCLOU?
- Instal·lacions ben equipades
- Dinar
- Professorat llicenciat en arts escèniques
- Director artístic de l'escola
- Activitats personalitzades
- Material de les activitats
- Masterclass i workshops d'artistes convidats
- Assegurança mèdica
- Actuació últim dia
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HORARIS
8'00h a 9'00h acollida gratuït.
9'00h a 10'30h escalfaments i inici activitats
10'30h esmorzar matí
11'00 a 13'30h activitats matí (jocs lúdics, jocs teatrals, coreografies,
cançons creació, muntatge escènic, entre d'altres.)
13'30h entrega alumnes matí
13'30h a 14'30h dinar al Restaurant la Perla *just al costat*
14'30h a 17'00h (jocs escènics, jocs lúdics, improvitzacions, creacions,
treballs de grup, etc.)
17'00h entrega alumnes tarda
*es demana puntualitat a l'hora d'arribar i de recollir als nens i nenes

LOCALITZACIONS
- Trobada dels alumnes: ESCOLA LA QUARTA PARET (c/fajol, 2 17800 Olot,
Girona)
- ALUMNES de 4 a 8 anys estaran a l'escola
- ALUMNES de 9 a 12 anys estaran a l'escola
- DINAR: Restaurant-Hotel La Perla (Ctra. La Deu, 11, 17800 Olot, Girona)
- Pendent el lloc de les presentacions*
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DANSA

CANT TEATRE MÚSICA

UN CASAL DIFERENT, DIVERTIT I ÚNIC!

