Jornada de
portes obertes
4 de febrer, de 10 a 13.30 h

Monogràfics
Tallers
Març – Juny 2017

Escola d’Arts Plàstiques

Apunta’t, al febrer, matrícula oberta

Jornada
de portes
obertes
4 de febrer, de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia

Us convidem a passejar per l’escola on veureu les aules on treballem i les
activitats que portem a terme al llarg de l’any. També podeu fer un petit
tast o informar-vos dels monogràfics i tallers que estrenem a partir del
mes de març.
Bé, de fet, podeu venir quan vulgueu durant tot el curs, però aquest dia
en concret el destinem als visitants i curiosos per poder parlar amb els
professors/es dels cursos i monogràfics i així temptejar alguna pràctica
creativa que potser no us haguéssiu imaginat que podria ser tant interessant… mai se sap…!

A LA SALA
D’EXPOSICIONS
Projecte 13.881

Què et diu aquest número? Té a veure amb tu. Segurament amb la teva
família. És molt possible que amb els teus amics també. Amb els teus veïns. Amb nosaltres segur. Vine a passejar-te per la sala d’exposicions i ho
entendràs, ho tocaràs, hi jugaràs i segurament et farà rumiar.

Monogràfics

març — juny

ADULTS

Fotografia Inicial

DILLUNS
19 — 21 h

Treu el màxim rendiment de la teva càmera digital.

DILLUNS
20 — 22 h

Maig
Pràctiques Fotogràfiques
Quatre sessions pràctiques de fotografia a l’aire lliure per l’entorn de Torelló. 45 €

13, 20 i 27 de març i 3 d’abril
45 €

Cuina Contemporània

Març
65 €

Dibuix de model

Abril — Maig
40 € mensuals

Joieria Bàsica

Març
5 0€

DIJOUS
20 — 22 h

Edició de vídeo (càmera Go Pro)

Març — Abril
40 € mensuals

DIJOUS
19 — 22 h

Fes-t’ho tu mateix

Març — Juny
48 € mensuals

DIMARTS
20.30 — 22.30 h

Noves possibilitats creatives a receptes que ja coneixem.
A la cuina del restaurant “la Rectoria d’Orís”

DIMARTS
20 — 22 h

Eines bàsiques per introduir-se al món del dibuix i l’observació.

DIMARTS
19 — 21 h

Eines bàsiques per introduir-se al món de la joieria amb plata.

Tallar, inserir, transicions, efectes... Aprèn a muntar els vídeos enregistrats amb la teva càmera d’acció (Go Pro o similars).
Solucions i idees creatives pràctiques.
Construïm nosaltres mateixos/es coneixent diversos materials i
maners d’aplicar-los de manera personalitzada.

Tallers de Dissabte
ADULTS

de 10 a 13 h

Taller de reciclatge de vestits de núvia

Taller de làmpades d’origami

Moviment i expressió emocional creativa

Fem una cistella de paper

2 sessions 11 i 25 de març / 36€
–
Només un cop a la vida? doncs no! dona-li una altra oportunitat! (si no estàs casada, pots portar el de la mare, el de l’avia…
el de la veïna…)

2 sessions a partir de maig / 36€
–
Prendre consciència de la postura, posició i actitud que prenem
davant la vida. Expressem el moviment emocional que tot això
ens desperta i ho plasmem a través de les arts plàstiques.

25 de març / 18€
–
Aprendrem a fer una làmpada utilitzant la papiroflèxia. Una
làmpada única, que et podràs endur a casa per decorar de
manera original.

1 d’abril/ 18€
–
Aprendrem a construir una cistella amb paper trenat pla fet de
revistes o diaris. Per guardar petits objectes i decoració.

FAMILIARS (1 nen +1 adult) 1
Estampació amb materials naturals

13 de maig/ 18€
–
Tècniques divertides per estampar les nostres idees sobre a
peces de roba.

de 10 a 12 h

Cuinetes de cartró

29 d’abril /18€
–
Aprofitarem cartrons vells per construir una cuineta.

Escola d’Arts Plàstiques
www.eapt.cat

Horari d’atenció al públic:
laborables de 17 a 20 h

T. 93 850 46 64
eap@ajtorello.cat

C. de la Pau, 12 -14 2a planta
08570 Torelló

