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Teatre per a nens (de 7 a 11 anys)
Amb Rut Castell. Dimecres, 10. De 17.30 a 19 h.
El teatre és una eina excel·lent per al desenvolupament personal: a partir del joc 
teatral treballem conceptes com: coneixement d’un mateix, seguretat personal, 
capacitat d’observació, expressivitat, domini del cos i de la veu, treball en equip, 
responsabilitat, creativitat... 

Circ infantil i juvenil (de 7 a 18 anys)
Amb Clara Aragay. Dijous, 11. De 17.30 a 19 h. 
Per a descobrir diferents tècniques circenses, sempre des d’un plantejament lúdic 
(jocs malabars, trapezi, xanques, corda fluixa, acrobàcia...), i desenvolupar la 
capacitat d’expressió corporal, la coordinació, la concentració, l’equilibri, la força, 
el ritme... 

Teatre per a joves (de 12 a 18 anys)
Amb Clara Garcés. Dijous, 11. De 17.30 a 19 h.
Com es comença a fer teatre? Doncs, molt fàcil: posant-s’hi. O sigui, vine! Què 
cal? El cos, la veu, la imaginació, el sentiment, l’emoció... tot TU, en cos i ànima. 
Què cal portar? Roba còmoda, il·lusió, alegria, ganes d’aprendre i moltes, moltes 
ganes de jugar i descobrir. 

Teatre musical (de 12 a 18 anys)
Amb Neus Elfa. Dilluns, 8. De 17.30 a 19 h. 
T’agrada cantar? Interpretar? Ballar? Teatre musical és el teu Tastet! Si tens entre 
12 i 18 anys, experimenta què se sent quan poses tots els teus sentits a l’escenari 
en clau de musical! 

I de propina:

Si tens set,
també hi
ha tastet
Cada dia, a les 22 h.,

sortint del Tastet, et convidem
a fer un toc al nostre pati.

Del 8 a l’11 de juliol de 2019

Tastets d’estiu a 2 €
Horaris: 
· Menors d’edat: de 17.30 a 19 h. 
· Adults: de 20 a 22 h.

Inscripcions: www.elgalliner.cat
Límit de 3 tastets per alumne

Dimecres, 10
Teatre per a nens (7 a 11 anys)
Interpretació
Teatre de carrer

Dijous, 11
Circ infantil (7 a 12 anys)
Circ juvenil (12 a 18 anys)
Circ
Humor gestual

Dilluns, 8
Teatre musical (12 a 18 anys)
Com parlar en públic
Descobreix el teu clown

Dimarts, 9
Teatre musical
Crea un personatge còmic
Teatre dansa

Teatre musical
Amb Júlia Mora. Dimarts, 9. De 20 a 22 h.
Interpretació teatral, cant i moviment. 
Cos, veu i ànima al servei de la creativitat i del joc. 
Treu l’artista que portes dins.

Circ
Amb Clara Aragay. Dijous, 11. De 20 a 22 h.
A partir de 16 anys. Una classe pensada perquè els alumnes descobreixin diferents 
tècniques circenses. No cal experiència prèvia per començar a fer jocs malabars, 
diàbolo, trapezi, xanques, corda fluixa, acrobàcies, monocicle, equilibris, mini 
tramp...

Com parlar en públic
Amb Emma Bover. Dilluns, 8. De 20 a 22 h.
A traves del cos i la veu transmetem un gran ventall de missatges que traspassen 
el significat literal del missatge. En prendrem consciència i, a partir d’aquí, 
treballarem el llenguatge no verbal i la comunicació amb el públic.

Crea un personatge còmic
Amb Pere Hosta. Dimarts, 9. De 20 a 22 h.
Partint del clown teatral, trencarem estereotips, buscarem la comicitat i crearem 
un personatge còmic, personal i intransferible, a partir del teu propi humor i 
l’observació de la realitat quotidiana. Taller recomanat per a alumnes amb un 
mínim d’experiència o formació en el camp del clown.

Descobreix el teu clown
Amb Claret Papiol. Dilluns, 8. De 20 a 22 h.
El pallasso ens permet acceptar el millor i el pitjor de nosaltres mateixos. A través 
de la infinita llibertat del Joc, deixarem enrere la por al ridícul i la vergonya. Un 
treball creatiu per potenciar el nostre sentit de l’ humor i fer riure amb la nostra 
particular visió del món.

Humor gestual
Amb Marcel Tomàs. Dijous, 11. De 20 a 22 h.
A partir del nostre cos farem un viatge cap a la ganyota, l’histrionisme, la paròdia 
i el mim: viatge de plaer, de riure, de joc i sobretot d’amor al públic expressant les 
emocions i les sensacions d’una manera espontània, creativa i divertida. 

Interpretació
Amb Jordi Coromina i Marcel Tomàs. Dimecres, 10. De 20 a 22 h.
Vols posar-te a la pell d’un actor durant una estona? Jugarem, desbloquejarem 
el cos, farem caure les màscares, riurem, cridarem, ens expressarem, ens 
emocionarem. L’objectiu bàsic és divertir-se fent teatre, tot aprenent els principis 
del fet d’actuar.

Teatre dansa
Amb Ferran Joanmiquel. Dimarts, 9. De 20 a 22 h.
Per descobrir el nostre propi moviment i experimentar amb les possibilitats 
expressives del nostre cos. Per interpretar el moviment i ballar l’emoció. Per a 
tothom que tingui ganes de gaudir de la dansa i el moviment expressiu des del seu 
propi nivell. No cal experiència prèvia.

Teatre de carrer
Amb Pere Hosta. Dimecres, 10. De 20 a 22 h.
Cada acció quotidiana pot esdevenir una acció teatral. Cada mirada d’un vianant 
pot ser la mirada d’un espectador. Cada carrer és un escenari. A través del joc 
posarem en pràctica diferents accions teatrals de carrer. El que vindrà a continuació 
et sorprendrà.
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El Galliner 
és membre 
fundador de:

AMB EL SUPORT DE: 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

C. Gaspar Casal, 5 (Casa de Cultura de Girona). 17001 Girona
Tel. 972 20 58 84 · elgalliner@elgalliner.cat
Horari de Secretaria: de dl. a dv. de 17 a 21 h.

www.elgalliner.cat
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Com fer classes de teatre
Amb Sílvia Escuder
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 de juliol de 2019, de 18 a 22 h. 
(36 h.). Preu: 200 €

Per a tots els interessats a rebre eines i recursos 
pedagògics per impartir classes de teatre, 
especialment a preadolescents, adolescents i 
adults. Per saber programar les classes i el curs; per 
trobar una manera de treballar personal, coherent 
i metòdica; per entendre les raons per les quals es 
fa cada exercici i els beneficis pràctics que hi ha al 
darrera d’aquest.

CURSOS RECONEGUTS PER

Veu
Amb Marta Montiel i Elies Barberà
De l’1 al 5 de juliol de 2019, de 17.30 a 20.30 h. (15 h.). 
Preu: 100 €

Curs adreçat a professionals que utilitzen la veu 
com a eina de treball. L’objectiu principal del curs 
és adquirir consciència del propi instrument sonor, 
adonar-se dels hàbits que interfereixen en l’emissió 
lliure de la veu i experimentar les seves potencialitats 
a nivell expressiu. A través d’exercicis tècnics, del 
joc i  de textos guanyarem expressivitat i convicció 
en el gest comunicatiu.


