
       Mou, sent i expressa!      
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Adreçat a alumnes amb experiència o sense que vulguin trobar un espai on moure’s i 

entrar en el propi món emocional. Com a actor/iu t’ajudarà a millorar els teus 

recursos i com a persona t’ajudarà a enfortir-te des del teu centre.  
     

Et presentem un espai de Moviment Lliure, on puguis expressar-te, actualitzar-te i ampliar la 
teva capacitat expressiva, aprofundint en el teu propi moviment i obtenint nous recursos. 
Una primera part de la classe estarà orientada a l’escalfament, a l’expressió corporal, i a la 
investigació física, i una segona part dedicada a la dansa lliure, espontània i creativa del teu 
cos. 
Et submergiràs en el teu imaginari, en el teu món emocional, en l’alegria i la vitalitat. En tot 
moment podràs autoregular la teva resistència, i marxaràs sentint la sana rendició de l’exercici 
físic. 
Un espai de llibertat: mou, sent i expressa! 
  

 
 

Continguts: 
 

- EXPRESSIÓ CORPORAL: Recursos per investigar i ampliar les possibilitats de 
moviment i expressives del teu cos. 

- INTERIORITZACIÓ: Donar espai al teu imaginari i fer el viatge des de la ment al 
cos. 

- DINÀMIQUES DE GRUP: Joc, deshinibició, contacte amb l’altre... 
- DANSA LLIURE: Autoregulació de ment i cos a través del moviment en llibertat. 

 

A càrrec de: 
Júlia Mora, Llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre, en 
l’especialitat de Teatre Musical, i ampliant estudis a l’Escola Nacional 
de Polònia. Formació eclèctica en música i cant, amb diversos 
professors i estils. Postgraduada en Teatreteràpia, Teràpia Gestalt i 
Psicodrama. Cofundadora de la cia Microcosmos Teatre, i actriu 
col·laboradora d’Egos Teatre, CordeTeatre -temporada a París i 
extensa gira per França amb Operetta-, La Reial, Centre de Titelles de 
Lleida, Companyia del Príncep Totilau, etc. Professora d’interpretació, 
de tècnica de veu parlada i cantada, i de teatre musical. 

 
 
 

Curs quadrimestral: de l’1 de febrer al 14 de juny.  
Dimarts, de 17.30 a 19.25 h.  

Preu:  55€ / mes  


