Centre Cívic Sant Andreu

PROGRAMACIÓ
TRIMESTRAL
DE TALLERS
I ACTIVITATS
Setembre a desembre 2015

TALLERS OCTUBRE-DESEMBRE

Tallers
INSCRIPCIONS: del 15 de setembre al 2 d'octubre, de 9.30 a 14.00
h i de 16.30 a 21.00 h
Normativa d'inscripcions:
Les inscripcions es poden fer de manera presencial, pagant amb
targeta al taulell del centre, o bé en línia des del web:
https://santandreu.inscripcionscc.com/ccivic/
Pel que fa a les inscripcions presencials, les places són limitades i es
realitzen per ordre d'arribada. Cada usuari té dret a inscriure només
una persona més. No fem cap reserva de places.
Un vegada començats els tallers, no es retornaran els diners de la
inscripció. Així doncs, a partir del 13 d'octubre no es retornaran els
diners de les inscripcions.
L'import del curs només es retornarà en cas que el centre anul·li el
taller per no arribar al mínim de places establertes i caldrà que l'usuari
presenti el rebut d'inscripció. El centre es reserva el dret a canviar el/la
professor/a o l'horari si escau. Els tallers estan destinats a majors de
18 anys.
Les persones que estiguin a l'atur poden gaudir d'una boniﬁcació del
50%, sempre que presentin la documentació pertinent al moment de
fer la inscripció. La inscripció per aturats es pot fer únicament de
manera presencial al taulell del centre.

Recursos i creativitat
FOTOGRAFIA URBANA
Divendres de 17.30 a 19.00 h
Preu: 42 €
Inici del curs: divendres 16 d'octubre a les 17.30 h / 8 sessions
Professora: Ariana Nalda

C Ariana Nalda

TALLERS OCTUBRE-DESEMBRE

Aquest taller està adreçat a totes aquelles persones que se sentin
atretes per la fotograﬁa de carrer i vulguin adquirir habilitats
fotogràﬁques per tal de poder plasmar les escenes quotidianes, els
ediﬁcis singulars i els moments fugissers del dia a dia.
Tot i que el taller té un enfoc pràctic, també es faran classes teòriques
on es treballaran els conceptes tècnics més importants: obturació,
diafragma, enfoc, etc. A més, es realitzaran tres sortides fotogràﬁques en dissabte, d'11.00 a 12.30 h, perquè els alumnes puguin
posar en pràctica els coneixements assolits i resolguin els dubtes
pràctics amb l'ajut de la professora.
El taller és apte per a tots els nivells i es pot fer tant amb càmera reﬂex
com compacta.

FOTOGRAFIA DIGITAL (REFLEX O COMPACTA)
NIVELL INICIAL
Divendres de 19.15 a 20.45 h
Preu: 42 €
Inici del curs: divendres 16 d' octubre a les 19.15 h / 8 sessions
Professora: Ariana Nalda

Tens una càmera nova però amb tants botons, objectius i opcions, no
saps per on començar? Amb aquest curs no només aprendràs a
utilitzar la teva càmera, sinó que també et donarem nocions de
fotograﬁa perquè aprenguis a fer un bon enquadrament, a triar la
il·luminació més adequada i, en deﬁnitiva, perquè et sentis ben
orgullós/a de les teves fotos! El curs consta de classes teòriques i
pràctiques.

GOSPEL
Dimarts de 17.00 a 18.30 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dimarts 13 d' octubre a les 17.00 h / 8 sessions

TALLERS OCTUBRE-DESEMBRE

T'agrada cantar? Vols passar una bona estona gaudint de la música?
En aquest taller podràs endinsar-te en el món del gospel, un gènere
musical ple de vida desenvolupat a la dècada dels anys 30 i que té els
seus orígens en els cants espirituals negres. El ritme és similar al
blues i al jazz, i el gospel més actual incorpora també elements de la
música soul. Una música que, en deﬁnitiva, t'enganxarà!

GANXET: DECORA CASA TEVA!
Dimecres de 19.00 a 20.30 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dimecres 14 d'octubre a les 19.00 h / 8 sessions
Professora: Marta de “Have a nice crochet”

En aquest taller aprendràs a fer ganxet amb diferents materials com el
drapet i el ﬁl de cotó, alhora que crearàs boniques peces per decorar
casa teva, algunes d'elles ben originals: com la castanya i la carbassa
d'amigurumi que farem per la Castanyada o l'arbre nadalenc de
drapet que realitzarem per Nadal.
Aquest taller és per a tots els nivells. El material que cal portar el
primer dia és el següent: un ganxet del número 4, 5 o 6 i 100 gr de ﬁl
pel ganxet escollit.

TEATRE
Dilluns de 19.15 a 20.45 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dilluns 19 d'octubre a les 19.15 h / 8 sessions

TALLERS OCTUBRE-DESEMBRE

Durant el curs que proposem es treballaran diferents tècniques
d'interpretació per desenvolupar la pròpia creativitat: improvisacions, construcció de personatges i exercicis de veu i de cos.

BIJUTERIA AMB CUIR
Dillluns de 18.00 a 20.00 h
Preu: 35 € (28 € taller + 7 € material)
Quatre sessions: 19 i 26 d'octubre, i 2 i 9 de novembre
Professora: Laia Sampere

En aquest taller aprendrem les diferents tipologies que hi ha de cuir
per poder dissenyar i crear complements i accessoris amb eines de
tall, encunyat i rebló. D'una manera divertida i amena aprendràs a fer
polseres, collarets i complements que podràs endur-te a casa per lluir
aquesta tardor.

BIJUTERIA AMB RESINES
Divendres de 18.00 a 20.00 h
Preu: 27€ (21 € taller + 6 € material)
Quatre sessions: 16, 23 i 30 d'octubre. Professora: Laia Sampere

TALLERS OCTUBRE-DESEMBRE / BALL I SALUT

La resina plàstica és la més utilitzada en la creació de peces de
bijuteria. És un producte líquid que, barrejat amb catalitzadors
especials, es converteix en sòlid. En aquest taller t'ensenyarem a
utilitzar-la i aprendrem a treballar amb diferents tipus de motlles tant
de plàstic com de silicona. Donarem ales a la nostra creativitat
experimentant també amb l'”encapsulat” de materials i d'objectes
com ara la ﬂor seca, la tela, el paper o el pa d'or. Sortiràs del taller amb
les joies llestes per poder-les lluir!

Ball i salut
PILATES
Dilluns de 18.00 a 19.00 h
Preu: 28 €
Inici del curs: dilluns 19 d'octubre a les 18 h / 8 sessions
Professora: Eva Ruiz

Activitat que combina l'entrenament físic i mental, basat en el
coneixement de diferent disciplines com la gimnàstica, la dansa o el
ioga, per tal d'enfortir el cos, d'exercitar l'elasticitat o de reduir
l'estrès.
Observacions: cal portar una tovallola.

IOGA
Dijous de 18.15 a 19.45 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dijous 15 d'octubre a les 18.15 h / 8 sessions

BALL I SALUT

El ioga és una disciplina que proporciona benestar físic i mental. A
través d'un seguit de postures, que ens ajuden a enfortir el cos, i d'un
treball de respiració i de meditació, podem assolir un estat de calma i
serenitat que ens ajudi a desconnectar de l'estrès de la vida diària.

GIMNÀSTICA HIPOPRESSIVA
Dimecres de 17.15 a 18.15 h
Preu: 28 €
Inici del curs: dimecres 14 d'octubre a les 17.15 h / 8 sessions

Entrena la musculatura abdominal i el sòl pelvià en aquest taller, que
és adequat tant per a les persones que volen millorar el seu rendiment
esportiu com per a les dones en estat de postpart. A través de
respiracions i de postures centrades en el sòl pelvià aconseguiràs
reduir la cintura, augmentar el to muscular, millorar la postura per
evitar problemes d'esquena, revitalitzar les funcions sexuals i
prevenir la incontinència urinària. Apunta't en aquest taller i
treballaràs músculs que ni sabies que tenies!

MANTENIMENT FÍSIC
Dilluns de 16.15 a 17.45 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dilluns 19 d'octubre a les 16.15 h / 8 sessions
Professora: Eva Ruiz

En aquest taller farem exercicis que combinen el pilates, els
estiraments i el ioga amb l'objectiu de millorar la forma física, el to

BALL I SALUT

muscular i la ﬂexibilitat. Es tracta d'exercicis de gimnàstica suau. El
control de la respiració serà la base per enfortir el cos d'una manera
oxigenada i per mobilitzar les articulacions per tal d'evitar tensions
innecessàries.

BOLLYWOOD
Dimecres de 19.45 a 21.15 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dimecres 14 d' octubre a les 19.45 h / 8 sessions
Professora: Jenyfer Montiel

Ball que combina moviments de la dansa clàssica de l'Índia, balls
folklòrics de diferents zones d'aquest país i balls més moderns com el
jazz, el funky, el hip-hop o ﬁns i tot la samba o la salsa.

ZUMBA
Dimecres de 18.30 a 19.30 h (Grup A)
Divendres d'11.00 a 12.00 h (Grup B)
Preu: 28 €
Inici del curs: dimecres 14 d'octubre a les 18.30 h (Grup A) i
divendres 16 d'octubre a les 11.00 h (Grup B) / 8 sessions
Professor: Paulo

La zumba consisteix en una activitat cardiovascular que combina
exercicis de toniﬁcació amb balls llatins. Com que els passos són
senzills, les coreograﬁes són fàcils de seguir. Si vols toniﬁcar el cos,
cremar calories i passar una estona divertida, aquest és el teu curs!

BALL I SALUT

G.A.C. - POSA’T EN FORMA
Dijous de 20.00 a 21.00 h
Preu: 28 €
Inici del curs: dijous 15 d'octubre a les 20.00 h / 8 sessions
Professora: Inés Polo

Exercici físic destinat a toniﬁcar glutis, abdominals i cames (GAC). Un
taller ideal per a aquelles persones que vulguin baixar de pes, toniﬁcar
el cos i mantenir-se en forma.

LINDYHOP
Dimarts de 18.45 a 20.00 h (Nivell 1)
Dimarts de 20.15 a 21.30 h (Nivell 0)
Preu: 35 €
Inici del curs: dimarts 13 d'octubre a les 18.45 h (Nivell 1) i a les
20.15 h (Nivell 0) / 8 sessions
Professors: Marta Requena i Aleix Navarro

El lindyhop és un estil de ball per parelles amb música swing. Es va
popularitzar entre els adolescents negres cap als anys 1920, a Nova
York, com una derivació del xarleston. Un ball molt divertit amb una
música trepidant! Apunta't al ball de moda! Observacions: cal venir
amb parella. Si no tens parella, deixa'ns les teves dades al taulell i en
cas de que vingui una persona amb un rol complementari al teu
(leader/follower), miraríem d'emparellar-vos.
Els diners recaptats en aquest taller es donaran a la
Fundació Arrels, que treballa oferint allotjament,
alimentació i atenció social i sanitària a les persones
sense sostre. http://www.arrelsfundacio.org

IDIOMES

Idiomes
ANGLÈS
NIVELL INICIAL
Dijous de 17.00 a 18.30 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dijous 15 d'octubre a les 17.00 h / 8 sessions
Professora: Karina Carlin

Curset per aprendre nocions bàsiques d'anglès o bé per recordar allò
que ja saps i fa temps que no repasses, mitjançant exercicis i
audicions a classe.

CONVERSA EN ANGLÈS
Dijous de 19.00 a 20.30 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dijous 15 d'octubre a les 19.00 h / 8 sessions
Professora: Karina Carlin

Taller enfocat exclusivament a conversar en anglès. L'objectiu és que
milloris el teu vocabulari i la teva pronúncia, alhora que adquireixes
una major ﬂuïdesa en la conversa. Tot això d'una manera amena i
divertida.
(Observacions: cal tenir un nivell d'anglès intermedi per poder fer el
taller).

IDIOMES

ITALIÀ
NIVELL INICIAL
Dimarts de 18.00 a 19.30 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dimarts 13 d'octubre a les 18.00 h / 8 sessions

Aprèn un altre idioma d'una manera amena i divertida. En aquest taller
descobriràs l'italià aprenent els principis de conversa, el vocabulari
més important i les nocions bàsiques de gramàtica a traves
d'exercicis pràctics i d'audicions a classe.

FRANCÈS
NIVELL INICIAL
Dimecres de 10.00 a 11.30 h
Preu: 42 €
Inici del curs: dimecres 14 d'octubre a les 10.00 h / 8 sessions

Curset per aprendre nocions bàsiques de francès o bé per recordar
allò que ja saps i fa temps que no repasses. Mitjançant exercicis i
audicions a classe, aprendràs la gramàtica bàsica i el vocabulari
necessari per poder mantenir una conversa.

ESPECIAL GENT GRAN / ITINERARIS

Especial Gent Gran
GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN
Dijous de 10.00 a 11.30 h
Preu: gratuït
Inici del curs: dijous 15 d'octubre a les 10.00 h / 8 sessions
Professora: Rosa Font
Mantén-te en forma amb aquest taller on es treballaran els
estiraments, la respiració, exercicis per assolir una postura corporal
correcta i per exercitar totes les parts del cos amb moviments suaus, i
la relaxació, per descansar tant el cos com la ment. Aquest taller està
adreçat només a majors de 65 anys i a jubilats. Cal portar roba
còmoda i mitjons gruixuts.

Itineraris

L’ESPLENDOR MEDIEVAL DE LA CIUTAT COMTAL
Dissabte 17 d'octubre a les 10.30 h
Preu: 12 €
Guia: Diana Llobet
En aquest itinerari descobrirem l'època daurada del Casal de
Barcelona i de la Corona d'Aragó. Coneixerem els autèntics racons
romànics i gòtics, així com els secrets, les llegendes i les històries dels
barcelonins i les barcelonines d'aquella època. També destaparem
algunes “mentides” que s'amaguen darrera els murs del barri Gòtic.
Recorregut: Santa Anna, Santa Maria del Mar, la Casa dels
Canonges, el Call o la Casa de la Ciutat seran algunes de les nostres
parades.
Observacions: l'itinerari té una durada de dues hores. Punt de
trobada amb la guia: plaça Vila de Madrid.

ITINERARIS

LLEGENDES DE CIUTAT VELLA
Diumenge 25 d'octubre a les 10.30 h
Preu: 12 €
Guia: Diana Llobet
Dolça de Provença, Eulàlia, Mercè, Enriqueta, Joan Petit, Montserrat,
Duc de la Victòria i el Cap d'Estopes seran alguns dels noms propis
d'aquest itinerari. Escoltarem les seves històries sorprenents, tristes,
terroríﬁques, amoroses, divertides i misterioses que s'amaguen als
racons de Ciutat Vella i moltes sorpreses més.
Recorregut: la Necròpolis, el Call, el Portal de Sant Iu, la Catedral, la
plaça del Rei, la plaça del Blat, Sant Just i Pastor, l'Arc de Sant Onofre
o la Basílica de la Mercè són alguns dels llocs que amaguen els
secrets més inquietants de la ciutat. T'ho perdràs?
Observacions: l'itinerari té una durada de dues hores. Punt de
trobada amb la guia: plaça Vila de Madrid.

RODA EL MÓN I VINE AL BORN
Dissabte 31 d'octubre a les 10.30 h
Preu: 12 €
Guia: Diana Llobet
En aquest recorregut ens endinsarem en el cor de la ciutat medieval i
moderna, descobrirem com funcionaven els gremis i on es
localitzaven, i us desvelarem l'engranatge del principal eix comercial
de la Corona d'Aragó. Entendrem també què és el gòtic català visitant
la seva joia més preuada, Santa Maria del Mar, i viatjarem ﬁns a la
Barcelona del 1714, resseguint els fets més destacats i revivint algun
dels seus moments més heroics.
Recorregut: la plaça del Blat, el carrer del Mar, Santa Maria del Mar, el
Malcuinat, la Llotja, el Fossar de les Moreres, el Bornet, la Capella
d'en Marcús, Sant Pere de les Puel·les i algunes sorpreses més!
Observacions: l'itinerari té una durada de dues hores. Punt de
trobada amb la guia: plaça del Rei.

LA CIUTADELLA: UNA HISTÒRIA D’AMOR I D’ODI
Dissabte 7 de novembre a les 10.30 h
Preu: 12 €
Guia: Diana Llobet
Ens situarem en ple segle XVIII, quan el Parc de la Ciutadella era una
fortalesa militar que atemoria els habitants de Barcelona i veurem

ITINERARIS / EXPOSICIONS

com aquest espai sinistre es va transformar en el primer parc públic
de la ciutat. Una mica més endavant, el 1888, es va convertir en
l'escenari de la primera gran Exposició Universal, que va suposar el
tret de sortida de la modernització de la ciutat, durant els anys
coneguts com la Febre d'Or.
Recorregut: Passeig de Sant Joan, la zona del Born i el Parc de la
Ciutadella pam a pam. Es tracta d'un passeig pel museu a l'aire lliure
més bonic de la ciutat.
Observacions: l'itinerari té una durada de dues hores. Punt de
trobada amb la guia: Arc de Triomf.

Exposicions
FRANCESC SERRA. L’ARTISTA AL SEU TALLER
Del 2 al 25 de setembre
Preu: gratuït

C Arxiu Fotogràﬁc de Barcelona

L'exposició “Francesc Serra. L' artista al seu taller” presenta una
selecció de 33 retrats d'artistes fets pel fotògraf Francesc Serra i
Dimas (1877-1967).
El fons fotogràﬁc de Francesc Serra aplega les imatges en blanc i
negre d'una important part de la producció artística barcelonina entre
1905 i 1960. Per la seva càmera van passar la producció de molts dels
artistes plàstics del moment i diverses col·leccions privades. El retrat
dels seus amics i clients artistes va ser una constant en la seva
trajectòria, la qual cosa ens permet contemplar avui la imatge de
molts dels protagonistes del món de l'art català del segle XX,
fotograﬁats en un clima de conﬁança i amistat que defuig
l'artiﬁciositat del retrat d'estudi i ens acosta a la calidesa humana dels
personatges.
El 1905 aparegué la primera sèrie de retrats, “Nuestros artistas”, que
es componia de vint-i-cinc postals, en què els principals noms de
l'actualitat plàstica de la ciutat descobrien els rostres: en Santiago

EXPOSICIONS

Rusiñol prenent apunts del natural, Ramon Casas en el seu estudi del
passeig de Gràcia, Isidre Nonell amb les seves gitanes, Joaquim Mir
amb un mapa de Mallorca, Josep Llimona esculpint el monument al
Dr. Robert o Modest Urgell i les seves inefables marines. Són
precisament algunes d'aquestes fotograﬁes les que es podran
contemplar en l'exposició.
Fotograﬁes cedides per l'Arxiu Fotogràﬁc de Barcelona.

NIANT
Del 2 d'octubre al 19 de novembre
Preu: gratuït

CanyaViva és un projecte multidisciplinari que té com objectiu
principal enfortir les sinergies existents entre l'home i el seu entorn
natural, social i cultural. És també un col·lectiu que investiga,
desenvolupa i fomenta projectes de bioconstrucció i actua en una
visió holística, integrant distintes disciplines en un únic gest.
Desenvolupa un model de construcció propi que respecta i
reinterpreta la natura com a principi fonamental, donant vida a una
arquitectura orgànica de mínim impacte ambiental.
L'experimentació dels projectes s'associa amb un enfoc innovador:
les estructures realitzades són espais vius que resulten d'un ampli
procés comunicatiu i expressen el potencial de la interacció humana
col·lectiva. Cada projecte és un espai de trobada social; un camp de
treball, d'aprenentatge, d'investigació, d'intercanvi de coneixements
i d'implicació activa.
NIANT - art i arquitectura
A través de l'art, NIANT expressa el paradigma de la xarxa com una
obra generada mitjançant una pràctica sinèrgica compartida de la
creació: l'arquitectura natural es fa llavor i niu d'experimentacions
artístiques multidisciplinàries. Arts plàstiques, visuals, performances
cooperen com cèl·lules d'un organisme artístic, metàfora de la vida
que neix i creix com un cos gràcies a una intel·ligència col·lectiva
d'identitats integrades.

EXPOSICIONS / ARTS ESCÈNIQUES

EXPOSICIÓ INAUGURAL DEL PROGRAMA
CURATORIAL DE SANT ANDREU CONTEMPORANI
2015-2016
Inauguració: dijous 26 de novembre
Visita guiada: 26 de novembre
Visita guiada per veïns i entitats: 3 de desembre

Com cada any, coincidint amb la celebració de la festa major del barri,
Sant Andreu Contemporani obre el seu programa curatorial de la
temporada amb l'exposició comissariada per Miguel Amado, sènior
curator del Middlesbrough Institute of Modern Art i membre del jurat
del Concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2015.
Consulteu més informació a www.santandreucontemporani.org

Arts escèniques
UNA NIT D’ESTIU DE SOMNI
Divendres 23 d'octubre a les 19.00 h
Preu: aportació al Rebost d'Aliments

En una nit d'estiu quatre enamorats vaguen pel bosc, uns fugint de les
lleis atenenques, altres seguint el seu enamorat. Cap d'ells s'imagina
que es troben en terres màgiques, on els encantaments i les
confusions els portaran a viure divertides aventures entre fades i
follets.

ARTS ESCÈNIQUES

La companyia SOMNI'TS Teatre Solidari presenta una versió d'”El
somni d'una nit d'estiu” de William Shakespeare. Amb el segell
inconfusible del director, Pep Salvat, la comèdia destaca per la seva
originalitat en la posada en escena i per la creació d'uns personatges
molt peculiars. Amb música i cançons composades per membres de
SOMNI'TS, l'obra ha rebut el premi al millor espectacle en el cicle
“Fica't al SAT”.
La ﬁlosoﬁa de SOMNI'TS és destinar la recaptació de les
representacions a projectes socials, per aquest motiu l'entrada a
l'espectacle és gratuïta però es demana fer una aportació al Rebost
Solidari d'Aliments de Càritas Arxiprestal de Sant Andreu. Els aliments
es poden deixar a la recepció del centre, abans d'entrar a la funció.

EL DRET D’ESCOLLIR (TOT SOMIANT AMB UN
CIGALÓ DE MASCARÓ)
20, 21, 22, 27, 28 i 29 de novembre, i 5 i 6 de desembre
Representacions: divendres i dissabtes a les 22.00 h i diumenges
a les 18.00 h
Informació i reserves: tel. 655 166 512.
Preu: 8 € / 6 € per a jubilats

Companyia Clip Teatres
Autor: Brian Clarke, adaptació de Jordi Beguería
Direcció: Jordi Beguería
Equip artístic: Andreu Mas, Pilar de Diego, Jordi Beguería, Edu Alén,
Joel Villalta, Paquita Martí, Txema Puigdollers, Joaquim Bernal, Marc
López, Mariona Puigdollers, Núria Rosell i Xavi Martorell.
Mateu està convençut que disposa d'aquest dret. Els doctors de
l'hospital no hi estan d'acord. Una persona en plena possessió de les
seves facultats pot decidir morir?
La nova programació trimestral de “Sant Andreu balla swing!” ve
carregada de bona música, molt de ritme i noves propostes que us
faran ballar de valent i gaudir de moments màgics! Entre les
propostes: ballades al carrer, tallers per aprendre a ballar lindyhop,
concerts i novetats com el taller per ballar en família amb els més
petits

ACTIVITATS

Activitats
SANT ANDREU BALLA SWING!
BALLADES AL CARRER
Dissabtes 26 de setembre, 31 d'octubre, 21 de novembre i 19 de
desembre d'11.30 a 13.30 h
Lloc: plaça Can Fabra (Metro L1: Sant Andreu)
Preu: gratuït

Us convidem a venir a ballar amb nosaltres un dissabte al mes al ritme
de la millor música swing! La diversió està assegurada!
La ballada del dissabte 26 de setembre es fa en col·laboració amb el
Jazzing Festival i s'inclou dins de la matinal de swing que tindrà lloc a
la plaça Can Fabra, a les 12.00 h. Es podrà ballar amb una música en
directe de luxe: Magalí Datzira & Joan Chamorro Grup amb
Celeste Alias i Fredrik Carlquist.
CONCERT DELS “MASTERS OF DIXIELAND” I BALLADA
NADALENCA DE LINDYHOP
Divendres 4 de desembre a les 19.00 h
Preu: gratuït

Deixa't seduir per la captivant música en directe dels “Masters of
Dixieland” i vine a ballar swing amb nosaltres. És gratuït, però per
entrar hauràs de portar algun motiu nadalenc: un barret de Papa Noel,
una garlanda al coll, etc. Tria el teu complement i que es noti l'esperit
nadalenc!

ACTIVITATS

BALLA SWING EN FAMÍLIA!
El dissabte 17 d'octubre a les 11.30 h
Públic: famílies amb nens de 4 a 9 anys. Preu: gratuït

Aquesta activitat està pensada per gaudir-la en família i,
especialment, amb els més menuts de la casa. D'una manera
divertida, els nens jugaran i aprendran alguns passos de lindyhop
seguint el ritme de les millors cançons de Disney.

CICLE DE BALLADES: “VINE A BALLAR AMB...”

Descobreix les grans estrelles del jazz amb aquesta sèrie de ballades
que farem al llarg de l'any. A cada sessió, “convidarem” un dels grans
mestres per ballar al ritme de la seva música i també per conèixer una
mica millor les seves vides i la història del swing.
• BENNY GOODMAN. Divendres 20 de novembre a les 19.00 h
El rei del swing donarà el tret de sortida a aquest cicle i ballarem
cançons seves tan conegudes com “Sing, sing, sing”.
• ELLA FITZGERALD. El trimestre d’hivern, Lady Ella, com
també se la coneixia, ens farà ballar de valent amb el seu
amplíssim repertori de swing, samba, blues o bossa nova.
• LOUIS ARMSTRONG serà el protagonista de la darrera sessió,
el trimestre de primavera. Ens deixarem endur pel seu talent
musical, la seva veu profunda i el seu virtuosisme amb la
trompeta.
A cada sessió sortejarem entre els assistents un CD del músic
“convidat”, perquè de ben segur que després d'aquestes ballades no
voldreu parar d'escoltar-los!

ACTIVITATS / ACTIVITATS INFANTILS

RECITAL DE POESIA DE NADAL
16 de desembre a les 19.00 h
Preu: gratuït

Els poetes del Grupo Constancia faran un recital que tindrà com a
tema central el Nadal. L'acte comptarà, a més, amb la participació del
guitarrista Juan Guerrero.

Activitats infantils
FÈNIX I LA REVOLTA DE LES NAUS
Dates: octubre, novembre i desembre

La tercera edició de Fènix, programa educatiu de Sant Andreu
Contemporani, promet noves emocions i aventures. Portarà per títol
“Fènix i la revolta de les naus” i aquest serà el seu punt d'arrencada:
“Fa temps, molt de temps, en un futur llunyà, la nau Fènix reposava
sobre el Camp de Ferro, recuperant-se de l'odisseic pelegrinatge
interestel·lar que la va empènyer a transportar ﬁns a una colònia de
naus que allí restaven assentades, un grup de fabulosos deixebles
iniciats en revolucionàries tècniques artesanals que havien estat
desallotjats de les seves aules històriques situades a l'altra punta de
la galàxia. De sobte, mentre al poblat es respirava una sospitosa
calma, la visita inesperada de dos misteriosos personatges els alertà.

ACTIVITATS INFANTILS

Des d'aquell moment, Fènix, es disposà a tramar un pla encobert per
sortejar la sospitada destrucció imminent de les naus.”
Els artistes seleccionats d'entre els 327 que van concórrer al Concurs
d'Arts Visuals Premi Miquel Casablancas són: Ariadna Parreu, Eulàlia
Rovira i Adrian Schiendler; Pau Magrané, Estel Boada, Angela
Palacios, Ariadna Guiteres, Anna Moreno i Joan Bennassar. Dates del
tallers pendents de conﬁrmar.

TEATRE INFANTIL: EL MIRALL DE CATEGORIS
Divendres 27 de novembre a les 17.30 h
Edat recomanada: de 4 a 9 anys
Preu: gratuït

A través de les preguntes i de la màgia d'un mirall màgic, un príncep i
una princesa aparentment típics explicaran la seva veritable història.
Veurem la princesa fer-se una cabana de fusta, descobrir nous indrets
sola i anar-se'n d'aventures amb els pirates. I veurem el príncep
expressant por i penediment per la mort d'un drac, i fent-se càrrec
d'un drac petit, cuinant i volant amb ell d'un lloc a l'altre buscant gent
trista per fer-los abraçades curatives.
Després del conte farem una dinàmica amb els nens i les nenes sobre
el conte i els rols de prínceps i princeses, que ens portarà a parlar dels
estereotips i a reforçar el missatge del conte.
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Dilluns
16–22h
Dimarts a divendres
9–14h / 16–22h
Dissabtes
11–14h / 17–21h

Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda

bcn.cat/santandreu

