30

/

cultura

18 de setembre del 2006

Nou període de
matriculació a
l’Escola de Música

A Xerrades
28 de setembre, 19.30h.
G Catalunya, i ara què?, amb
Jordi Sánchez, professor de
E Ciències Polítiques, i Enric
direc tor del diari
N Sopena,
digital elplural.com. Org: L’H
D Espai de debat. CC Barradas
(rbla. Just Oliveras, 56).
A 6 d’octubre, 20.30h. 20è
Aniversari de la Hermandad
Rociera Pastora Almonteña.
Conferència de José Vicente
Muñoz, diputat de Cultura
Popular Tradicional de la
Diputació de Barcelona. Ex
posició: XX Años de camino.
CC Claveles (c. Clavells, 2).

Últimes places per alguns instruments

ant l’oferta i amb alguns canvis
per millorar la qualitat de l’en
senyament. Encara hi ha vacants i
s’ha obert un nou període de preins
cripció i matriculació del 18 al 29 de
setembre.
Queden places a Sensibilització
Musical i a Música i Moviment, adre
çades a nens de 4 i 5 anys, i de 6 i
7 anys, respectivament. L’Escola de
Música ha obert quatre grups nous
d’aquests cursos i ha reduït la ràtio
de cada classe, que ha passat de 15
a 12 nens per augmentar la qualitat
de l’ensenyament.
L’oferta per als més petits continua impartint-se de forma descen
tralitzada als CEiP La Marina (Bellvit
ge), Sant Josep el Pi (Sant Josep) i
Pau Vila (la Florida). Per al següent
tram d’edat, entre 8 i 11 anys, encara queden vacants d’alguns ins
truments: trompeta, trombó i contra
baix. Així mateix, hi ha places per
a majors de 12 anys per a steel
drums.
n Augment de l’oferta
En el curs que ara comença ha
augmentat l’oferta d’instruments,
ja que a més del conjunt de corda
fregada, la percussió infantil i la
big band, s’impartiran classes de
guitarra gipsi swing. Aquesta nova
disciplina ha tingut una gran accepta

ció i s’han omplert totes les places
ofertes. La matriculació s’ha de rea
litzar en tots els casos a les oficines
municipals del carrer de Girona, 10,
de 12 a 14 hores. Els dies 21 i 28
de setembre també es podrà fer de
16 a 17.30 hores.
Pel que fa a l’Escola de Teatre,
ha incrementat la seva oferta amb
un taller de teatre per a joves i
adults que se suma a l’oferta que
ja existia de Sensibilització Teatral
per a nens de 4 i 5 anys, Iniciació
al Teatre, per a nens d’entre 6 i 11
anys, i les Tècniques d’Interpretació.
Encara resten places lliures. La matri
culació cal realitzar-la al Centre Cul
tural de Santa Eulàlia. # n . t.

Música

gabriel cazado

L’Escola de Música-Centre de

a
les Ar ts inicia els seu segon
r
curs a principis d’octubre ampli
t

Steel drums, un dels instruments ofertats

Inici de curs també per al TPK
El taller d’arts plàstiques i visuals es posa en marxa
El Taller Pubilla Kasas inicia el
curs 2006-2007 amb els seus
tallers per a nens i adults: Tepe
kuchos, de creació de gràfics digitals (sobre els nous concep
tes de creació artística contem
porània), de videocreació (es
treballen conceptes bàsics de
l’edició), de creació de pàgines
web (s’aprenen a confegir pàgines
web i s’exploren les seves possibili
tats expressives i interactives), d’an imació interactiva (s’exploren les
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possibilitats de l’art interactiu cen
trat en el joc realitzat amb el pro
grama Flash)...
Els nens de 6 a 12 anys poden
aprendre a desenvolupar les seves
capacitats creatives i les tècniques
plàstiques i visuals de l’art modern
i l’art contemporani al taller Tepeku
chos, obert dilluns i dimecres de
14 a 19h i dimarts i dijous de 18
a 19h.
A partir dels 12 anys hi ha un
munt de tallers on poder escollir el

que més interessa. Hi ha un curs
de formació amb diversos itineraris
per aprendre les nocions bàsiques
de forma, color, textura i les aproxi
macions tècniques; anàlisi de les
formes i conceptes artístics fins al
segle XX i un altre a partir de la sego
na meitat del segle passat.
Al llarg del curs també es desen
voluparà l’espai Tepekas i Quindere
kes, el taller d’ar t contemporani
destinat a alumnes de primària i
secundària de la ciutat. # r .

22 de setembre, 22.30h.
Manos de topo. Depósito
legal (c. Santa Anna, 14).
24 de setembre, 12h. Sar
danes. Cobla La Nova Vallès.
(Blocs Ciutat Comtal). 1 d’octubre, 12h. Cobla Rambles
(pl. del Mercat de Bellv itge).
30 de setembre, 22h. Cyan
i The Suite. Salamandra (av.
Carrilet, 301).

Exposicions

Fins l’1 d ’oc tubre. ‘Oh!
Menage (Ala PoeSía)*’. Joan
Ignasi Ortuño aplega amb fo
tografies, dibuixos, objectes i
versos de poetes en llengua
castellana. Fins al 15 d’octubre. Cop de mar, de Leo.
40 quadres amb textures i
tècnica mixta. CC Barradas
(rbla. Just Oliveras, 56).
Fins al 8 de novembre. Insecta’t, dibuixos de Sònia Pé
rez. Can Tisores (Major, 71).
Fins al 31 de desembre.
Fotos de Xavier Miserachs.
Bellvitge Art (Feixa Llarga,
s/n).

