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CULTURA

Els centres culturals inicien el nou curs
De teatre, fotografia, música, vídeo, balls de saló, sardanes, tai-txi-txuan i àrab, entre d’altres
Els centres culturals ja tenen
enllestida la programació de
cursos i tallers que s’impartiran a les seves aules a partir del mes d’octubre. Per accedir a una de les places és
necessari realitzar la corresponent inscripció a partir del
15 de setembre a qualsevol
dels centres culturals, en horari de tarda, o bé per telèfon trucant al tel 93 402 96
74, els matins.
Hi ha una àmplia oferta de
cursos i tallers per satisfer totes
les afeccions. Així, els Centres
Culturals de Bellvitge, Santa Eulàlia, Sant Josep, Collblanc i la Bòbila organitzen cadascun un curs
d’iniciació a la fotografia, de 75
hores. Consta de dos blocs: teòric
i pràctic i s’impartirà en dies alterns de 19h a 22h. Aquest curs
es reforçarà al Centre Cultural la
Bòbila amb uns seminaris de laboratori en blanc i negre avançat
i d’il·luminació en el retrat.
En paral·lel, cada centre cultural també imparteix tallers propis
i d’altres organitzats per les entitats del barri. En aquest sentit, el
CC Sanfeliu oferirà un curs d’iniciació al teatre, de 300 hores,
amb professorat de l’Institut del
Teatre de la Diputació de Barcelona. Aquest curs s’adreça a per-
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Per accedir als tallers
s’ha de realitzar la
inscripció a partir del 15
de setembre a qualsevol
dels centres en horari de
tarda, o bé als matins al
tel. 93 402 96 74

Espai del Centre Cultural la Bòbila

sones interessades en el treball
de l’actor, la veu, el gest, el ritme
i els elements per a la construcció d’un personatge. També hi ha
l’oferta d’un curs de música amb
el Taller de Músics per educar la

veu i aprendre el llenguatge musical.
El Centre Cultural Sanfeliu,
conjuntament amb el Punt d’Acció Musical (PAM), organitza tallers de jazz & saxo, blues & pia-

no, gypsy, swing & guitarra i un
curs pràctic de música per desenvolupar de forma paral·lela les
parts teòrica, pràctica, auditiva i
de l’anàlisi musical.
Pel que fa als cursos impartits

per entitats i associacions ciutadanes, a la Bòbila s’ofereixen tallers de teatre: Somnis petits i
Somnis júnior, i també tallers de
jazz per a nens i joves, de balls de
saló per a nens i adults, tai-txitxuan, dansa jazz i modern jazz,
ball de sardanes, àrab per a nens,
espanyol per a dones àrabs o un
curs d’animació cinematogràfica per a nens i joves de 8 a 16
anys, organitzat per l’Espai Jove.
Les entitats que col·laboren
amb el Centre Cultural Sanfeliu
han organitzat diversos cursos
com ara introducció al so professional per configurar i utilitzar
equips d’enregistrament, al management musical, per a promotors i també per configurar vídeo,
enregistrar un videoclip i mesclar
un disc. # MARGA SOLÉ

Els projectes del Taller Pubilla Kasas
s’exportaran a diverses ciutats
Els tallers de l’escola i d’arts plàstiques s’iniciaran el 15 de setembre
El projecte Tepekas i Quinderekes del Taller Pubilla Kasas
ha estat convidat per la Universitat de Lleó en el marc
d’unes jornades dedicades a
la pedagogia en l’àmbit de
les arts plàstiques, al llarg del
curs 2004-2005. Aquest
projecte ja ha estat presentat
al Museu d’Art Contemporani de
Valladolid en unes jornades semblants.
Al taller Tepekale també s’ha
arribat a acords amb diferents collectius per poder realitzar intercanvis i presentacions de projec-
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Exposició Tepekas i Quinderekes

Més informació al tel.
932612880, de 17 a 20h i a
la web www.tpkonline.com
tes. És previst participar conjuntament amb d’altres col·lectius a
Montpeller, Madrid i Dusseldorf
(Alemanya), per exposar la seva
feina. A més, la revista de TPK La
Balsa de la Medusa, de pensament contemporani, ha estat
convidada pel Centre Artium de
Vitòria la propera tardor. La Balsa

de la Medusa va ser presentada
oficialment a L’Hospitalet el mes
de desembre passat.
D’altra banda, el Taller de Pubilla Kasas iniciarà enguany els
tallers el pròxim 15 de setembre.
L’oferta es concreta amb Tepecuchos, per a nens i nenes a partir
de 6 anys; TPK adults, a partir de
13 anys; TPK obert, per a persones que ja tenen un llenguatge
artístic personal; Espais de creació, per presentar un dossier i un
projecte, i Tepekas i Quinderekes, l’Art Contemporani a l’Escola. # MARGA SOLÉ

