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QUÈ SÓN ELS TALLERS D'ESTIU DE TEATRE MUSICAL?
Els tallers d'estiu de teatre musical són formacions dinàmiques i diverties que
estan pensades per a nens i joves 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! Obtindran experiències úniques segons els musicals que
treballen, realitzant des del principi fins al final en una simulació d'un muntatge
teatral musical. 

PER QUI ESTÀ PENSAT? 
Està pensat per a nens i joves de 4 a 18 anys (dividits en 3 grups de franges de la
mateixa edat) que vulguin endinsar-se dins del món del teatre musical; que
tinguin ganes de cantar, ballar, interpretar. No cal experiència prèvia. 

COM ES TREBALLA?
Es treballaran disciplines del teatre musical. Durant les 5 setmanes es muntarà el
musical des del seu inici; muntatge de cançons, coreografies, les escenes,
repartiment de personatges, creació del vestuari i escenografia, caracterització,
entre d'altres.  El nostre objectiu no és la presentació final, sinó el seu
aprenentatge i diversió durant aquesta estada a l'escola. 
Les activitats es duran a terme a l'interior de les nostres instal·lacions i potenciant
fer el màxim d'elles a l'exterior per potenciar els protocols del covid-19.

GRUPS 
Cada quinzena/setmana/mes els alumnes treballen dividits amb 2 o 3 grups
depenent del nombre d'inscrits.  Els grups es treballen amb un aforament limitat
d'alumnes i un/a professor/a llicenciat en arts escèniques. 
Les activitats s'adaptaran al grups i a les franges d'edat. 



TEATRE

MUSICAL

 

ESTIU 2021

DEL 28/06 AL 9/07 

ALADDÍ, EL MUSICAL

DEL 12/07 AL 16/07 

LA SIRENITA, EL MUSICAL

DEL 19/07 AL 30/07 

WICKED, EL MUSICAL

GRUP JUVENIL 

SMASH, EL MUSICAL

DEL 5/07 AL 30/07 
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TORNS PER SETMANES
PRIMER TORN: del 28 de juny al 9 de Juliol
SEGON TORN: del 12 al 16 de juliol
TERCER TORN: del 19 al 30 de juliol 
GRUP JUVENIL: del 5 al 30 de Juliol (*)

QUINS MUSICALS?
PRIMER TORN: ALADDÍ
SEGON TORN : LA SIRENETA
TERCER TORN: WICKED
GRUP JUVENIL: SMASH

ACTIVITATS 

Les activitats que es realitzaran sempre aniran relacionades amb les arts
escèniques o el musical del qual estan treballant. 
Es treballa amb el guió, material que se'ls cedeix, música, vestuari i escenografia
segons cada musical.
> En teatre es treballa amb jocs lúdics i teatrals per tal de que sense saber
apliquin la improvisació, creació, dinàmiques de grup i coneixement del grup,
aspectes de la veu, consciència de l'espai, del cos, entre d'altres. 
> En dansa es treballa des de la seva col·locació, a saber fer un bon
escalfament previ al ball, a buscar un moviment atractiu-propi i a realitzar
coreografies en l'estil del musical. 
> En cant es busca la seva pròpia veu, un escalfament per tal de tenir una bona
cura de l'instrument fonedor i en saber-lo utilitzar. La projecció de la veu i la
seva qualitat en la cançó que es treballa. 
> Per altra banda, també es realitzen activitats de grup que poden ser des de la
creació d'utilleria i material d'escena, taller de maquillatge, vestuari, o altres
aspectes relacionats amb el musical. 

> Cada torn tindrà una o dues TROBADES amb artistes convidats 
per tal de que tinguin l'oportunitat de veure en primera persona a professionals
del sector i que descobreixin les seves experiències. 



- Trobada dels alumnes: ESCOLA LA QUARTA PARET (c/fajol, 2 17800 Olot, Girona)
- ALUMNES de 4 a 12 anys estaran a les instal·lacions o plaça propera a l'escola.
- ALUMNES de 13 a 18 anys estaran a les instal·lacions o plaça propera a l'escola.
- DINAR: Restaurant-Hotel La Perla  (Ctra. La Deu, 11, 17800 Olot, Girona)
- TEATRE (ESPAI ESCÈNIC) : El Torin - Olot 
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8'00h a 9'00h acollida gratuït. * Comentar l'assistència per avançat *
*Quan s'arribi al casal s'haurà d'entregar el check-list i podran deixar les pertinences al
vestuari amb la seva caixa*
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.
14'30h a 17'00h (jocs escènics, jocs lúdics, improvisacions, 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

HORARI

PRESENTACIONS - Divendres 9, 16, 30 de Juliol a les 17.00h. Els alumnes que no
 els toqui presentar aquell divendres no tindran assajos 
i podran veure les funcions. L'aforament serà limitat. 

de 9.00h a 13.30h / de 13.30h a 17.00h
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ELS TALLERS DE LA QUARTA PARET
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ELS TALLERS DE LA QUARTA PARET
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A ON ES REPRESENTARÀ?

SALA CONCERTS EL TORIN 
EQUIPAMENT CULTURAL

CAPACITAT PER 350 PERSONES
CAMERINOS 

SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ
 
 C/ROSER, 19 OLOT
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