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Curs 2011/2012. Comencen els tallers artístics per a infants i adults
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Premis. Fitzcarraldo, productora de L’H

Prenominada als Grammy llatins
La productora Fitzcarraldo Films, de
la qual formen part dos joves de L’H,
ha estat prenominada per als Grammy llatins pel videoclip del temaYa lo
sabes d’Antonio Orozco i Luis Fonsi.
Els integrants de la productora
han estudiat a l’Escola Superior de
Cinema i Audiovisuals de Catalunya

i es van posar en contacte amb Orozco perquè també és de L’H. “Ens
va donar una oportunitat que ningú
no ens havia donat abans. Primer
vam gravar un cançó d’un concert a
La Farga i després el videoclip”, ha
explicat Fran Menchón, de Fitzcarraldo, a Televisió de L’Hospitalet. y

Internet. Exalumnes de Plató de Cinema

‘Okupados’, sèrie produïda a la xarxa

Una de les obres produïdes pels alumnes del TPK durant el curs passat

Escola TPK, l’art en majúscules

C

ursos d’iniciació a les arts
plàstiques, de gravat, pintura, dibuix, creació digital i
multidisciplinària... En definitiva, l’art
amb majúscules és l’oferta formativa que presenta el Taller de Pubilla Kases per a aquesta temporada
2011/2012. La matrícula dels tallers
adreçats a infants de 6 a 12 anys i
dels cursos per a adults, en horari de
matí i tarda, roman oberta.
Segons Agustí Fructuoso, direc-

tor del TPK, “l’objectiu dels tallers
infantils és desenvolupar la capacitat
creativa de l’alumne i el coneixement
de tècniques i materials, mentre que
en el cas dels adults es persegueix
que assumeixin un llenguatge artístic
personal estudiant conceptes, tècniques i artistes contemporanis i clàssics, i treballant projectes propis”.
Paral·lelament a la tasca docent,
el TPK posa a disposició d’artistes
un espai obert on poden crear as-

sessorats pel centre i amb l’oportunitat de participar en projectes expositius. D’entrada, a la tardor, tenen
previst exposicions a Xile, Nîmes i
Barcelona. Pel que fa a mostres pròpies, la sala Tepekale acollirà a l’octubre una mostra sobre el projecte
Contramurs realitzat pels estudiants
de L’H el curs passat. y

@

Més informació: www.tpkonline.com

Exalumnes de l’escola Plató de Cinema de L’Hospitalet han produït
una sèrie de televisió que porta per
títol Okupados i que només es pot
veure a través d’internet. Tot i això, ha
rebut un premi INVI que atorga Radio Televisión Española al producte
audiovisual més innovador.

Els productors busquen finançament d’alguna televisió després de
l’èxit aconseguit a la xarxa, perquè
Okupados també és una plataforma
de llançament de nous talents, actors o grups musicals que s’incorporen a partir del càsting que es fa
al web www.okupados.com. y

Lleure. Associació Somnis

Nous tallers de ball i teatre
L’AssociacióCatalanadeTeatreSomnis inicia aquest mes els tallers del
nou curs amb una àmplia oferta per
a infants, joves i adults de teatre, ball
modern, hip-hop, funky, salsa cubana i balls de saló.
Els cursos es fan al Centre Cul-

tural la Bòbila en horari de tarda, tret
del teatre per a joves i adults que
s’imparteix a l’Institut Torras i Bages
de Can Serra i en horari de matí.
Podeu consultar l’oferta de tallers i els horaris a la pàgina web
www.canal-h.net/webs/somnis. y

