Glam Tour‘19
Benvolguts/des,
Em plau convidar-vos a participar al GLAM Tour’19.
Des del 2005, El Galliner, juntament amb les aules de teatre de Lleida i M ataró, organitza el
GLAM Tour: un grup d’alumnes de cada Escola es troba, un cop l’any, per muntar un
espectacle de creació col·lectiva a partir d’un tema predeterminat. El darrer dia presenten, en
públic, els resultats del treball fet.
La seu del GLAM canvia cada any de forma rotatòria i, enguany, l’activitat tindrà lloc a
Lleida del 15 al 17 de març de 2019. Els alumnes de les 3 escoles es repartiran entre 3
grups i cada grup farà, durant el cap de setmana, un treball de creació ideat a partir d’un eix
temàtic comú (Black mirror). Els resultats es presentaran, el diumenge, al Teatre de
l’Escorxador de Lleida.
Aquesta activitat va adreçada exclusivament a l’alumnat dels cursos de Teatre juvenil
de l’Escola que tinguin 15 anys (fets el 2018) o més i les places són limitades.
El preu de l’activitat és de 65 € i inclou el desplaçament, les activitats i el dinar de diumenge.
Els alumnes de les escoles visitants s’allot gen a casa de les famílies dels alumnes amfitrions
(dormir i menjar).
Per preinscriure’s a l’activitat n’hi ha prou amb que els tutors de l’alumne enviïn un correu
electrònic a elgalliner@elgalliner.cat indicant la voluntat de participar al GLAM Tour. Data
límit per fer-ho: 17 de febrer de 2019.
Si un cop acabat el període de preinscripció la demanda supera l’oferta (16 places) es farà
una tria a partir de l’expedient acadèmic de l’alumne/a i, en darrera instància, per sorteig.
Oportunament us informarem dels alumnes admesos a l’activitat.

Per qualsevol aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Atentament,

M arta Corral
Cap de Departament de Teatre juvenil
Centre de formació teatral El Galliner
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Glam Tour‘19
PROGRAMA D’ACTIVITATS
(PROVISIONAL)
Escoles participants: Aula de Teatre de M ataró, Aula de Teatre de Lleida i Centre de formació
teatral El Galliner.
Dv., 15 de març
16 h. : Sortida de Girona
20 h. : Arribada de les escoles a Lleida.
21 h. : Activitat per concretar
22 h. : Finalització de l’activitat. Sopar a casa de les famílies.
Ds., 16 de març
10-14 h. : Classes
14-16 h. : Dinar a les cases d’acollida.
16-19 h. : Classes.
19-21 h. : Sopar a les cases d’acollida.
21 h. : Activitat a concretar.
23 h. : Recollida dels alumnes participants per part de les famílies acollidores.
Dg., 17 de març
10-13 h. : Classes i assaig general.
13 h. : M ostra del treball realitzat durant el GLAM . Entrada lliure i gratuïta.
14-15’30 h. : Dinar col· lectiu.
16 h. : Comiat i retorn cap a casa.
20 h. : Arribada a Girona.
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