TEATRE JUVENIL
SESSIONS DE TEATRE I ARTS ESCÈNIQUES

El teatre pot ser una afició, però també una vocació. Els cursos de teatre juvenil estan pensats per
acompanyar l'alumnat en el seu aprenentatge de les disciplines d'art dramàtic, però també per
oferir un espai on socialitzar i divertir-se alhora que es treballa l'expressió oral i corporal, les
habilitats comunicatives, el treball en equip i l'esperit crític, que són tan importants en el dia a dia i
en el futur.
GRUPS
El curs de l’Aula de Teatre comença l’1 d’octubre i acaba el 22 de juny.
TEATRE JOVE
TJ-1
De 12 a 14 anys
Divendres, de 17:30 a 19:30 h
Començar a treballar les eines bàsiques del teatre a través del treball en grup serà l'eix principal de
les sessions. Farem treball d'escenes i improvisacions, creació de personatges i iniciació a sistemes d'interpretació. Treballarem l’imaginari, conceptes bàsics de teatre i començarem a fer els
primers passos en tècniques d’interpretació.
TJ- 2
De 14 a 16 anys
Dimecres, de 18 a 20 h
Ens endinsarem en els sistemes d'interpretació mitjançant el treball d'escenes i improvisacions,
exercicis d'exploració, la connexió veu-cos-emoció i la vehiculació de les emocions. Desenvoluparem entorns de treball en equip i de creació en col·lectiu, desenvolupant l'esperit crític i l'interès
cultural.
TJ-3
De 16 a 20 anys
Dilluns, de 16 a 18 h
Aprofundirem en els conceptes bàsics de l'Art Dramàtic i posarem en pràctica les habilitats creatives i expressives. Generarem un espai d'acompanyament en l'aprenentatge i exploració dels sistemes d'interpretació. Ens endinsarem en el treball d'escenes, la creació de personatges, la creació
escènica i la vehiculació de les emocions.
TJ- MUSICAL
De 14 a 18 anys
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Dijous, de 18:30 a 20 h
El teatre musical demana d'uns coneixements i habilitats específiques. En aquestes sessions,
treballarem la interpretació de cançons, tant de musical com de la cultura en general, grupal i
individual. Es treballarà la tècnica vocal aplicada al cant i els fonaments del llenguatge musical, a
més del treball d’escenificació i interpretació de cançons.
TJ- FORMATIU
De 14 a 20 anys
Dilluns i dimecres, de 18 a 20 h
Aquestes sessions es plantegen com un espai de formació en tècnica interpretativa, expressió
oral i corporal, que vol preparar els/les joves que vulguin encarar i preparar la seva carrera professional cap a l’art dramàtic; també està dirigida a aquells/es joves que tinguin vocació pel teatre
i vulguin una dedicació més exigent i intensa.
ACTIVITATS DELS CURSOS
FESTA D’HIVERN
Cada any, cada grup de l'Aula de Teatre té l'encàrrec de preparar una petita escena original amb
una mateixa premissa: que es representarà en una mostra conjunta en benefici d’una entitat
benèfica.
AULA OBERTA
El mes de febrer, amics/gues i familiars podran venir a veure què fem a les sessions de teatre.
Farem una classe conjunta amb familiars, amics/gues i alumnes, i així coneixeran què fem a les
sessions de teatre.
MOSTRES DE MAIG
Abans d'acabar el curs, per ensenyar tot el que hem treballat i après, preparem una petita peça
que presentarem en algun espai de Figueres, ja sigui exterior o interior.
JUNY TEMÀTIC
Les últimes setmanes de juny, les sessions de teatre de l'Aula seran temàtiques. Cada dia el
dedicarem a un ofici o disciplina teatral: passarem pel maquillatge, el vestuari, el cinema, etc. A
més, podrem participar en els tallers i sessions dels altres grups.
SORTIDES TEATRALS
Per aprendre a fer teatre, és molt important anar a veure teatre. Amb tots els grups de joves,
organitzarem sortides a obres de teatre de la programació de Figueres i, puntualment, a alguna de
Girona o Barcelona.
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SESSIONS D’ACOMPANYAMENT
Els professionals de l'Aula estan a la teva disposició per a sessions específiques i individuals!
T'acompanyem en la preparació de proves de selecció com càstings o audicions, o proves d'accés
a estudis superiors (Institut del Teatre, Escoles Superior d'Art Dramàtic, Centres de Formació...).
T'assessorem i t'ajudem en la preparació d'exposicions, discursos, xerrades, etc.
Realitzem classes particulars de cant, tècnica vocal, dicció catalana...
Explica'ns què necessites i nosaltres et proposem el professor/a que et pugui acompanyar millor!
LA COMPANYIA DE L’AULA
La Companyia de l’Aula és un espai amb un únic objectiu: crear, assajar i representar! En un curs,
tenim l'objectiu de crear una obra amb tots els/les integrants, que es representarà a final de curs.
Es comptarà amb una direcció escènica, dramatúrgica i escenogràfica per posar en escena una
obra amb tots els/les participants.
Requisits: cursar algun curs de l’Aula o demostrar nivell o experiència en teatre amateur.
CARNET DE L’AULA
Ser de l'Aula té avantatges! A cada alumne/a, a l'inici de curs, se li entregarà el seu carnet, amb el
qual tindrà avantatges i descomptes per gaudir de la cultura de la ciutat i la comarca. Entre d'altres, gaudirà de descomptes a la programació del Figueres a Escena.
FITXA ARTÍSTICA
A l'Aula, de vegades arriben convocatòries de càsting o audicions, propostes per participar en els
grups de teatre de la ciutat o projectes pels quals ens demanen la col·laboració de l'alumnat.
Si l'alumnat hi està interessat, pot omplir una fitxa artística per formar part de la base de dades,
gestionar la seva participació en aquests projectes o convocatòries que ens arriben i facilitar
aquestes fitxes a distribuïdores o directores de càsting.
MATRÍCULA i PREUS
QUOTES
TI-0 / TI-MUSICAL
30 € / mes
TI-1, 2, 3
35 € / mes
MATRÍCULA
35 € / anual
Matrícula gratuïta per als socis/es del Casino Menestral, persones a l'atur o en situació d’ERTO, i
per les persones que acreditin un grau de discapacitat equivalent o superior al 33%
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REDUCCIONS i BONIFICACIONS
20% de descompte per a unitats familiars que inscriguin dos o més alumnes.
20% de descompte per a famílies nombroses o monoparentals.
50% de descompte en la inscripció al segon curs.
15% de descompte per a jubilats/des.
Les reduccions no són acumulables.
S’aplicarà una tarifació social a aquelles persones que ho sol·licitin i acreditin la renda del nucli
familiar. La direcció de l’entitat proposarà la bonificació total o parcial de la quota.
Podeu trobar el full d’inscripció i matrícula al següent enllaç.
QUI FORMA L’EQUIP DOCENT?
L'equip docent de l'Aula de Teatre Figueres està format per monitors i professorat que compta
amb formació professional en teatre, així com experiència en el món de les arts escèniques. A
més, cada un dels professionals té la seva pròpia experiència dins del camp de l'educació i l'educació en el lleure, així com la seva participació en el sector de l'associacionisme cultural.
El pots conèixer aquí.
QUÈ ÉS L’AEF?
La Federació Arts Escèniques Figueres és una federació sense ànim de lucre d'entitats teatrals i
culturals de la ciutat de Figueres que dóna estructura al projecte d'Aula de Teatre de Figueres i
que és un punt de trobada de les entitats i grups de teatre del municipi, així com una plataforma
de participació ciutadana en l'àmbit cultural local.
L'AEF, d'acord amb les seves finalitats, treballa a partir de tres eixos principals dins l'àmbit de les
arts escèniques i el sector cultural:
·
Aula de Teatre
·
Escola de d'Espectadors
·
Associacionisme cultural
L’AEF, gràcies al suport de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Figueres i altres administracions,
és una entitat estratègica que vetlla pel dret a la participació cultural i la cohesió social, és un actor
articulador del sector de les arts escèniques a la ciutat i la comarca i un interlocutor en l'àmbit de
l'associacionisme cultural i teatral de la ciutat.
ON ENS POTS TROBAR?
www.aulateatrefigueres.cat
info@aulateatrefigueres.cat
633 41 86 10
Oficines del Teatre Jardí
Plaça Josep Pla, s/n
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