
25 JUNY ~ 27 JULIOL 2018
CASAL D’ESTIU D’ARTS ESCÈNIQUES

ATENEU - CMEM



CASAL D’ESTIU D’ARTS ESCÈNIQUES
L’Aula de Teatre i l’Escola Municipal de Música de 
Banyoles us proposem un estiu diferent. Un casal en 
el qual nens i nenes d'entre P4 i 2n d'ESO 
participaran en el muntatge i posada en escena d’un 
musical. 

Viuran en primera persona les fases d’un procés de 
creació teatral: la idea, el guió, la definició de 
personatges, l’escenografia, el maquillatge, la 
coreografia, la difusió, etc. I, per acabar... assajos, 
nervis i molta il·lusió davant del resultat final, que 
serà un espectacle que integra música, teatre i 
dansa. Que comenci!

El casal es desenvolupa en grups per edats i de la 
mà de professionals del sector de la música, el 
teatre i la dansa. Cada setmana es treballaran les 
diferents disciplines transversalment d’una manera 
divertida i creativa. Al mateix temps, es realitzarà 
alguna activitat extraordinària que complementarà la 
proposta setmanal (sortides, jocs, gimcanes, visites 
cultural o tallers).

Més enllà de les aptituds escèniques, el casal també 
té com a objectiu promoure la convivència, la 
cohesió i el treball en equip.

EQUIP
Pol Soler, música
Tere Solà, teatre
Alba Carretero, dansa
Ariadna Torrent, lleure
Laura Turró, lleure
·······················································································

·········································································
PERÍODE:  
del 25 de juny al 27 de juliol de 2018
De dilluns a divendres de de 8:45 h-9 h a  
13 h-13:15 h del matí
·········································································
Lloc: Ateneu – CMEM
Edats: de P4 a 2n d'ESO
·········································································
Reunió de presentació del casal: 
dimecres 6 de juny, 20:30 h, Ateneu - CMEM
·········································································
PREU: 
60 €/setmana
110 €/quinzena
260 €/ cinc setmanes
10 % de descompte per a família nombrosa, 
monoparental o germans.
10 % de descompte per a alumnes 
de l'Aula de Teatre i l'EMMB
·········································································
INSCRIPCIONS: 
Del 16 d'abril al 18 de maig, 
a l’Ateneu – CMEM.- dilluns a dijous de 
16 h-20 h i divendres de 10 h-13 h. 
Les inscripcions continuaran obertes durant 
els mesos de juny i juliol (subjectes a 
disponibilitat de places).
·········································································
CONTACTE:
ateneu@ajbanyoles.org   
972 576 049  /  emmb.banyoles.cat

·········································································


