ESTEM
D'ANIVERSARI!

Instal·lació i jornada
de portes obertes
5 de febrer de 10 a 13.30h
Escola
d'arts
plàstiques
de Torelló.
Matricula't

cursos
monogràfics
tallers

* De l’1 al 25 de febrer

adults, infants i joves

març—juny
2022

Instal·lació les
mans a la massa!!!
(un simulacre de festa d’aniversari)
Vine a fer pastissos, menjars deliciosos, decoracions imaginatives, confetis conceptuals, invitacions enginyoses…
(Si ets una persona adulta i llegeixes això, has de pensar que
“jugar” és altament recomanable a totes les edats. Si tens dubtes
consulta al teu artista de referència o truca’ns)
Les MANS A LA MASSA és un simulacre d’una festa d’aniversari.
Preparem un espai d’assaig per la pròxima celebració del 25è
aniversari de l’escola, que celebrarem abans de l’estiu. Comença
la festa amb nosaltres!
T’oferirem tot el material per inventar els complements d’aquesta
festa: masses per crear menjars deliciosos, papers i colors per
dissenyar invitacions, confetis, banderoles, i tot el que et pubis
imaginar. D’entre els menjars deliciosos que es creïn, el pastís
que més salivera provoqui entre els assistents serà encarregat a
una pastissera professional perquè sigui realment comestible i el
poguem compartir el dia de la festa.

Jornada
de portes obertes
Vine a veure’ns i passeja per l’escola! Veuràs què hi passa durant el
curs. T’informarem dels pròxims monogràfics i tallers per a adults,
joves i famílies, que preparem de març a juny.

Cursos

març—juny

ADULTS

Matrícula cursos: 13,50 €

Dilluns
20—22 h

Taller artístic

38 €/mes

Dimarts
19—21 h

Costura

38 €/mes

Un espai per experimentar amb varies disciplines artístiques: dibuix, pintura,
escultura, ceràmica…
Taller de costura des de diferents nivells. Des de cosir un botó, passant pel
disseny, el patronatge bàsic i la confecció.

Monogràfics
ADULTS
Dilluns
19—21 h

Petites costures

març–abril
47 €/mes

Dilluns
20—22 h

Fotografia inicial

març
47 €

Dilluns
20—22 h

Pràctiques fotogràfiques

abril
47 €

Dimarts
19.15—21.15 h

Dibuix, eduquem la mirada

Dimarts
18.30—21.30 h

Fes’t-ho tu mateix

Dijous
19.30—21.30 h

Dibuix de model

març–abril
47 €/mes

Taller de fotoooh (1r a 4t ESO )

abril–maig
30 €/mes

Un taller per preparar amb amor diversos materials per donar la benvinguda
a personetes que han de néixer o nounats.
Aprèn totes les funcions i treu el màxim rendiment de la teva càmera digital.
Classes teòriques i pràctiques.
Sortides a l’aire lliure per posar en pràctica totes les funcions de la nostra
càmera reflex digital.

març–abril
47 €/mes

Eines bàsiques per introduir-se al món del dibuix i l’observació. Com traduir
el que veiem a sobre un paper.
Taller de solucions i idees creatives pràctiques. Diverteix-te i alhora aprèn
creant els teus propis objectes originals.

quinzenal, de març a juny
24 €/mes

Per a persones de diversos nivells. Aprendre a observar, treballar el ple i el
buit, les proporcions, llums i ombres mitjançant el nu com a model. Utilitzem
carbonet, grafit, sanguines i tinta.

JOVES
Dimarts
17.30—19.30 h

Classes teòriques i pràctiques per descobrir totes les possibilitats de la teva
càmera digital, què comuniquem, com, per a què i per a qui.

Taller de cap de setmana
ADULTS

FAMILIARS (1 adult + 1 infant= 25 €) *

5 de març de 10 a 19 h / 62 €

14 de maig de 10 a 13 h

Taller d’iniciació pràctic per activar el pensament creatiu a través de les imatges del tarot. Més enllà de ser utilitzat com una
eina d'endevinació, el Tarot és un instrument de coneixement,
d’art, de reflexió, de creixement i transformació personal.

Land Art o Art a la terra és una tendència en l’art contemporani
que tracta de fer una acció creativa a la naturalesa amb materials naturals o d’altres de durada momentània. En aquesta
activitat, passejant per algun espai natural dels voltants de
Torelló, aprofitarem els materials que ens deixa la naturalesa
per construir una peça creativa en grup.

Tarot creatiu

19 de març de 15 a 18 h / 35 €

Taller de henna

Aprenem a utilitzar la pasta de la henna , per a què s’utilitza i
del poder ocult dels patrons Baraka (poder positiu). També
descobrim les seves propietats beneficioses pel cos.

2 d’abril de 10 a 19 h / 70 €

Taller de cistelleria

Jornada dedicada a aprendre una de les tècniques de
cistelleria. Fem un exercici de petit format practicant amb el
material i després elaborarem el nostre projecte a triar entre
una motxilla o una làmpada. Dinar inclòs!

Land art

28 de maig de 10 a 11.30 h

Taller per a extraterrestres. De 1–3 anys

Un matí per experimentar amb família, a través del joc i amb
diversos materials. Veniu amb roba per embrutar, per què
disfrutarem.
*

Cada adult infant de més, costarà 5 € per persona.
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Horari d’atenció al públic:
laborables de 17 a 19 h
—
T. 93 850 46 64
eap@ajtorello.cat
—
Plaça dels Torners, 17 2a planta
08570 Torelló

www.
eapt.cat
@escartto
escoladartsplastiquesdetorello

