Què és el Laboratori d’Arts Escèniques?
•
•
•
•

Taller gratuït d’iniciació al teatre com a forma d´expressió.
Als barris d’El Coll, La Salut i Vallcarca i els Penitents, del 26 de juny al 14 de juliol de 2017.
Cada setmana a un barri, en torns setmanals de 10 hores (2 hores diàries).
El Laboratori tindrà continuïtat en un taller de dues hores setmanals d’octubre a desembre i
acabarà amb una representació al desembre 2017
Per què apuntar-t’hi?

El Laboratori d’Arts Escèniques és un Espai lúdic i creatiu per explorar, desinhibir-te, perdre la
por a equivocar-te i treballar de forma cooperativa a través de dinàmiques teatrals.
A més, el mètode que apliquem fomenta valors tan importants com són la curiositat, la valentia,
la confiança, el compromís, el respecte i el creixement personal.
Al finalitzar el taller hauràs après i explorat tècniques per:
• Entendre’t a tu mateix.
• Entendre els altres.
• Entendre el  món i actuar en conseqüència.
Qui es pot inscriure al taller?
Tots els nois i noies de 12 a 18 anys, sigui quin sigui el lloc de residència. Els participants es
distribuiran en tres grups, segons trams d’edat.
No cal experiència en teatre; només ganes de divertir-te i experimentar.

Quan i on?

Com treballem?
Utilitzem una metodologia dinàmica i integradora, on hi tenen cabuda el joc, l’expressió
corporal i vocal, la improvisació i la creació col·lectiva.
Treballem en grups d’entre 8 i 16 participants, sempre a partir de les inquietuds i les propostes
que sorgeixen.
Quins aspectes treballem?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consciència i possibilitats expressives del cos i la veu
Joc escènic: creació d’espais i objectes. Real i imaginari
Exploració d’emocions i estats d’ànims
Creació de personatges  
Representació individual i col·lectiva de situacions i conflictes
Veure i avaluar diferents tipus de respostes davant d’una mateixa situació
Improvisació i espontaneïtat
Valoracions, crítiques i autocrítiques
Seguretat i confiança
Treball cooperatiu
Concentració, atenció i respecte
Responsabilitat i presa de decisions
Consciència social

Com apuntar-t’hi?
Les inscripcions són del 24 de maig al 14 de juny.
Procés d’inscripció
1. Omplir correctament el formulari electrònic o la  butlleta d’inscripció en paper(*)
2. Omplir i signar el document Autorització de Participació al Laboratori d’arts escèniques (*)
3. Lliurar l’autorització en algun dels centres participants.
4. Es rebrà confirmació de la inscripció a través de correu electrònic al pare/mare/tutor.
(*) Aquests documents es poden obtenir als centres participants.

Inscripcions: laboratoriartsesceniques@gmail.com
+ informació: www.elcercle.cat/laboratoriartsesceniques
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