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Adreçat a alumnes a partir de 18 anys amb un mínim 

d'experiència  i/o  formació amb teatre de gest, 

visual i/o d’humor, que vulguin aprofundir els seus 

coneixements i crear una obra de teatre. Un curs de 

creació per experimentar amb el cos i els seus límits. 

Un estudi del camp del comportament humà i el seu 

entorn basat en el moviment, el gest i l’humor. 

  
Què et cal per fer aquest curs? El cos, la veu, la 
imaginació, el sentiment, l’emoció… i unes ganes 
boges de fer teatre. Tot TU, en cos i ànima. 
Recomanem portar roba còmoda. 
Acabarem el curs amb el muntatge d’un petit 
espectacle per mostrar en públic. És obligatòria 
l’assistència a un mínim del 90% de les hores 
lectives. 
 

 

 

Objectius: 
 

● Treballar el gest, el moviment i la comicitat. 
● Aprendre l’escolta amb els companys d’escena. 
● Treballar la presència escènica. 
● Aprendre a construir un personatge. 
● Adquirir conceptes com espai, tempo i ritme. 
● Fer una obra de teatre. 

 

 
A càrrec de: Aïna R. Marès, formada a 
l’escola Jacques Lecoq de París. Ha 
ampliat els seus coneixements en 
diferents stages: manipulació d’objectes 
amb la companyia Philippe Genty, 
màscara i moviment amb Yasuyo 
Mochizuchi, Paola Rizza i Norman 
Taylor, veu amb David Schavelzon i 
tècnica Alexander amb Evelynne 
Bonneaud. 
Ha col·laborat en la direcció d’actors en 
l’espectacle La Caixeta de la companyia Holoqué, Fira Tàrrega 2019. També ha col·laborat en 
assessorament de cos i gest en l’espectacle Cinema d’Escenaris Especials el 2017. Ha format 
part de la creació Si au si de la Companyia La Gran Troupe, Temporada Alta 2016 i de la 
companyia Melondrum Teatre, on ha actuat amb exalumnes de l’escola Lecoq.  
 

 

 

Curs anual: del 6 d’octubre al 15 de juny.  

Dimecres, de 19.30 a 22h 
Preu 61€/mes 

 


