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MONOGRàFICS

TEATRE - DANSA - MÚSICA - escola d’art

2017 - 2018

Monogràfics de l’Escola d’art
El món és blau: Tècniques creatives amb cianotípia
A càrrec de Montserrat Altimiras
La cianotípia és un dels processos fotogràfics del segle XIX
conegut per la seva simplicitat, tot i que ens dona molts
recursos creatius. Treballarem sobre paper i amb diversos
suports alternatius, com teixits i fusta.

Nombre màxim de persones: 8
3 sessions - Dijous de 18 a 20 h
Del 31 de maig al 14 de juny
27 € matriculats o Carnet Jove
36 € no matriculats

Curs de laboratori en B/N
A càrrec de Montserrat Altimiras
Destinat a persones sense coneixements del laboratori
fotogràfic en B/N. Aprendrem a utilitzar metodologies
bàsiques del procés de positivat analògic (paper, filtres,
químics, viratges,...)

Nombre màxim de persones: 8
9 sessions - Dimarts de 18 a 20 h
Sense data, segons interès
(2n trimestre)
81 € matriculats o Carnet Jove
108 € no matriculats

Tècniques bàsiques de la fotografia: coneixement de la càmera
A càrrec de Montserrat Altimiras
Curs teòric i alhora pràctic d’iniciació en les tècniques
fotogràfiques per entendre i controlar de forma manual la
nostra càmera.

Nombre màxim de persones: 10
8 sessions - Dimarts de 18 a 20 h
Del 10 d’octubre al 5 de
desembre
72 € matriculats o Carnet Jove
96 € no matriculats

Curset de fotografia estenopeica familiar
A càrrec de Montserrat Altimiras
Pensat per a pares, mares, tiets i adults en general amb
nens de 7 a 12 anys.

Nombre màxim de persones: 15
Dissabte 28 d’abril
36 € per família
o per grup de més de 2 persones

El nostre romànic
A càrrec d’Anna Mangot
Estudiarem i posarem en valor el llegat romànic que hi
ha al nostre petit país: més de 30 esglésies romàniques i
altres monuments com els ponts o els mateixos frescos que
trobem dins les capelles.

10 sessions
Dimecres de 18.30 a 19.30 h
De l’11 d’octubre al
20 de desembre
45 € matriculats o Carnet Jove
60 € no matriculats

Escultura contemporània
A càrrec d’Anna Mangot
A partir del segle XX, és difícil aprofundir en l’escultura
per la quantitat de moviments, grups i avantguardes
existents. Des de Rodin fins a Botero, passant per Gargallo
o Giacometti, ens endinsarem en molts i diversos estils
escultòrics, sovint tremendament personals.

10 sessions
Dimecres de 18.30 a 19.30 h
De l’11 d’abril al 20 de juny
45 € matriculats o Carnet Jove
60 € no matriculats

Art precolombí i colonial
A càrrec d’Anna Mangot
Un repàs per les civilitzacions primitives del continent
americà. Analitzarem la seva evolució i decadència, però
també la capacitat de transformar el seu entorn, sense
oblidar l’art colonial, un moviment europeu completament
influenciat pel gust autòcton.

10 sessions
Dimecres de 18.30 a 19.30 h
Del 10 de gener al 4 d’abril
45 € matriculats o Carnet Jove
60 € no matriculats

Escultura: Modelatge de nu femení
A càrrec d’Antònia Miralles
Curs d’iniciació al modelatge de nu, on aprendrem
coneixements bàsics d’anatomia i de proporcions del
cos humà dins l’espai: volums simples, direccions, plans.
Técnica de modelatge, diferents acabats i buidat.

8 sessions
Dilluns de 19.30 a 21.30 h.
Del 9 d’octubre al 27 de novembre
2017
72 € matriculats o Carnet Jove
96 € no matriculats

Monogràfics de l’Institut de Música

Música de cambra i conjunt instrumental
A càrrec de Jordi Albelda
Adreçat a alumnes que vulguin començar o continuar
amb la pràctica de la música en grup a partir de la
primera formació (duo) i fins a grups nombrosos
(quintet, sextet).

15 sessions
Horari i dia a determinar
Inici: octubre 2017
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

El quiosc del llenguatge musical
A càrrec de Cristina Gallart i Anahí Pinoargotty
Pensat per perfeccionar la lectura en clau de sol i de fa,
millorar l’entonació i l’aspecte rítmic, tot promovent
l’autonomia en l’aprenentatge.

12 sessions
Horari i dia a determinar
Inici: octubre 2017
54 € matriculats
72 € no matriculats

Història de la cultura musical 1
A càrrec de Mario Raviola
La música, com qualsevol altra expressió artística, va
íntimament lligada al període històric que la genera.
Farem un recorregut per diferents moviments musicals,
de l’antiguitat fins als nostres dies.

15 sessions
Dilluns de 19 a 20 h
Inici: febrer 2018
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

Història de la cultura musical 2
A càrrec de Mario Raviola
La música, com qualsevol altra expressió artística, va
íntimament lligada al període històric que la genera.
Farem un recorregut per diferents moviments musicals,
de l’antiguitat fins als nostres dies.

30 sessions
Dimarts de 18 a 19 h
Inici: octubre 2017
135 € matriculats
180 € no matriculats

Introducció a l’harmonia i a l’anàlisi
A càrrec de Toni Gibert
Destinat a alumnes (majors de 16 anys) que vulguin
introduir-se en el món de l’anàlisi i els principis de la
composició (harmonia, forma, instrumentació, textura...)
o reciclar els seus estudis musicals.

15 sessions
Horari i dia a determinar
Inici: octubre 2017
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

Iniciació al violí “XIQUI-VIOLÍ”
A càrrec de Jordi Albelda
Adreçat a infants de 3 - 4 anys, als que iniciarem
en el món de la música amb la participació activa i
presencial dels pares, mitjançant sessions curtes en què
combinarem els sistemes Suzuki i tradicional com a pilars
de l’aprenentatge.

10 sessions
Horari i dia a determinar
Inici: octubre 2017
45 € matriculats
60 € no matriculats

Música als jardins d’Espanya
A càrrec de Mario Raviola
Un recorregut per les obres principals dels compositors
de l’escola espanyola dels últims 100 anys.

15 sessions
Dilluns de 18 a 19 h
Inici: febrer 2018
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

No només d’Europa viu la música
A càrrec de Mario Raviola
Una panoràmica dels compositors que van viure i
desenvolupar-se als Estats Units durant el segle XX.

15 sessions
Dilluns de 17.45 a 18.45 h
Inici: octubre 2017
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

L’art musical de J.S. Bach
A càrrec de Mario Raviola
Un viatge per la vida i l’obra d’un dels compositors més
importants de la història. Parlarem de les ciutats on va
viure i dels ambients que el van influenciar.

15 sessions
Dilluns o dimecres de 19 a 20 h
Inici: octubre 2017
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

Les grans simfonies 1
A càrrec de Toni Gibert
Una anàlisi en profunditat de les grans obres
simfòniques de la història de la música, a través de les
quals estudiarem l’evolució de la formació orquestral i
del discurs musical.

15 sessions
Dimecres (horari a determinar)
Inici: octubre 2017
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

Les grans simfonies 2
A càrrec de Toni Gibert
Una anàlisi en profunditat de les grans obres
simfòniques de la història de la música, a través de les
quals estudiarem l’evolució de la formació orquestral i
del discurs musical.

15 sessions
Dimecres (horari a determinar)
Inici: febrer 2018
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

Ludwig van Beethoven 1
A càrrec de Toni Gibert
Un exhaustiu recorregut per la vida i la música del
geni de Bonn.

15 sessions
Dilluns (horari a determinar)
Inici: octubre 2017
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

Ludwig van Beethoven 2
A càrrec de Toni Gibert
Un exhaustiu recorregut per la vida i la música del
geni de Bonn.

15 sessions
Dilluns (horari a determinar)
Inici: febrer 2018
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

Història de l’òpera 1
A càrrec de Mario Raviola
Abordarem el “bel canto” de manera entenedora i
entretinguda, alhora que descobrirem secrets i anècdotes
del món de l’òpera, des de Monteverdi fins als compositors
del segle XX.

15 sessions
Dimarts de 19 a 20 h
o dimecres de 18 a 19h
Inici: octubre 2017
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

Història de l’òpera 2
A càrrec de Mario Raviola
Abordarem el “bel canto” de manera entenedora i
entretinguda, alhora que descobrirem secrets i anècdotes
del món de l’òpera, des de Monteverdi fins als compositors
del segle XX.

15 sessions
Dimarts de 19 a 20h
o dimecres de 18 a 19h
Inici: febrer 2018
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

Mozart insòlit
A càrrec de Mario Raviola
T’agradaria descobrir les facetes menys conegudes d’un
dels compositors més famosos de la història? Parlarem
de l’època en què va viure, dels seus contemporanis i
competidors i, sobretot, gaudirem de la seva música.

15 sessions
Dimecres de 19 a 20h
Inici: febrer 2018
67,50 € matriculats
90 € no matriculats

Club de lectura musical
A càrrec de David Sanz
Amb la col•laboració de la Biblioteca Pública del Govern
d’Andorra.
A través de diverses lectures contextualitzarem les figures
d’alguns compositors, les seves obres i l’entorn estètic que
les envolten.

Horari: a determinar
Inici: octubre 2017
Durada: bimensual,
entre octubre 2017 i
juny 2018 (18h)
Gratuït

Monogràfic de Teatre
Teatre d’objectes
A càrrec de Gemma Garcia
Sempre has volgut veure com és l’activitat darrere del petit
escenari del teatrí? Podràs crear i construir els teus propis
titelles, aprendre a manipular-los i inventar el teu propi
espectacle. I perquè puguis tenir l’experiència d’actuar
davant del públic, representarem els nostres espectacles
per a d’altres infants. T’hi apuntes?

Edats: de 8 a 16 anys
10 sessions
Divendres de 17.30 a 19 h, del 12
de gener al 23 de març 2018
60 € matriculats
90 € no matriculats

Monogràfics de Dansa

2x2
A càrrec de Xus Soto
2 danses en 4 classes (Dansa del Ventre + Sevillanes). 4
únics dies de monogràfic per conèixer els moviments més
bàsics d’aquestes dues danses.

4 sessions
Dimarts 20.15 a 21.15 h
Del 3 al 24 d’octubre
24 € matriculats
36 € no matriculats

Dansa moderna
A càrrec de Xus Soto
La dansa moderna, que engloba estils com el Funky o el
Hip Hop, o d’altres més innovadors com el Locking, el New
Style, el Krump, l’Street Dance o el Breakdance, es basa
en la interpretació dels ballarins i la visió dels coreògrafs.
Els moviments mostren les emocions a partir d’una
interpretació lliure.

10 sessions
Dimarts 20.15 a 21.15 h
Del 9 de gener al 20 de març
60 € matriculats
90 € no matriculats

Reeducació corporal
A càrrec de Xus Soto
A partir d’exercicis bàsics de dansa, prendrem consciència
del nostre cos per recuperar la flexibilitat i alliberar les
articulacions bloquejades, amb l’objectiu de millorar el
nostre estat general.

10 sessions
Dimarts 20.15 a 21.15 h
Del 10 d’abril al 26 de juny 2018
60 € matriculats
90 € no matriculats

Descomptes generals
Persones matriculades a qualsevol escola del Centre Cultural La Llacuna
5% de descompte en el preu de matriculats si t’inscrius a dos monogràfics
alhora.
10% de descompte en el preu de matriculats si t’inscrius a tres o més
monogràfics alhora.
Persones no matriculades a cap escola del Centre Cultural La Llacuna
5% de descompte en el preu de no matriculats si t’inscrius a dos
monogràfics alhora.
10% de descompte en el preu de no matriculats si t’inscrius a tres o més
monogràfics alhora.
5 % de descompte als residents a la parròquia (acumulable amb altres
descomptes).

Descomptes Carnet Jove
Persones matriculades a qualsevol escola del Centre Cultural La Llacuna
10% de descompte en el preu de matriculats si t’inscrius a un o més
monogràfics.
Persones no matriculades a cap escola del Centre Cultural La Llacuna
Preu de monogràfic per a matriculats.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Centre Cultural la Llacuna
c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4
AD500 Andorra la Vella
tel.: 730 037

lallacuna@comuandorra.ad
Cultura Andorra la Vella
@CulturaALV

www.andorralavella.ad

