SETMANA

DE LA

CREATIVITAT
Setmana de portes obertes
al Centre cultural La Llacuna

Del 19 al 23 d’abril

DILLUNS 19 D’ABRIL
				

Com sona aquesta sala?

Taller de condicionament acústic de sales.
Adreçat a persones que vulguin saber com millorar l’acústica de les sales on toquen, graven,
editen o escolten música.
A càrrec de Lluís Casahuga
Institut de música
De les 18 a les 20 h
Aula Bach (5a planta)
Activitats per als alumnes de GM i oberta al públic amb inscripció prèvia

Les Molt Il·lustres

Espectacle de microteatre, a càrrec d’Elena Santiago i Meritxell Díaz (Aula de Teatre i dansa)
Elles, princeses. Elles, com a princeses, parlen poc. Però quan parlen, parlen. Dues dones disposades a fer-se un lloc
dins del paisatge andorrà des d’un punt de vista satíric. Aquest és un microteatre que parla del rol de les dones,
la història d’Andorra i el seu paper. Tot plegat ho exposen sense embuts dues princeses una mica punkies, que
cantaran, ballaran i es bufetejaran en un espectacle que és un exercici d’interpretació en si mateix.
Potser semblarà que parlen de tot i de res, però si les escoltes amb atenció, entre riures trobaràs una mica de
crítica, reivindicació, i un reclam d’un paper principal de dos il·lustrades.
Aula de teatre i dansa
A les 18.30 i a les 20 h
Plaça Guillemó
(en cas de mal temps, a la sala d’actes de la Llacuna)
Activitat oberta al públic

Creació de contingut i xarxes socials

Ets artista i et vols donar a conèixer mitjançant les xarxes socials i no saps com fer-ho? Vine a la xerrada de la
Iolanda Sanmarcos, professora de dibuix i pintura, i molt connectada a les xarxes, ens explicarà els avantatges de
les crossing platforms i com generar el teu perfil per crear la teva marca personal.
Escola d’art
De les 18 a les 19 h
Sala 24 (2a planta)
Activitat retransmesa en directe a l’Instagram de l’Escola d’art (@escoladart_ALV)

Fang i vidre

Taller de realització de petits bols amb fang refractari i decoració amb vidres trencats de diferents colors en
comptes d’esmalt, a càrrec d’Antònia Miralles.
Escola d’art
De les 19 a les 20 h
Taller de ceràmica (1a planta)
Activitat oberta al públic

Joieria i esmalts

Taller de joieria on s’ensenyarà a posar color amb esmalts al foc a petites planxes gravades en coure,
a càrrec de Sílvia Guillem.
Escola d’art
De les 20 a les 21 h
Taller de joieria (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys

DIMARTS 20 D’ABRIL
				

Fang i vidre

Taller de realització de petits bols amb fang refractari i decoració amb vidres trencats de diferents colors en
comptes d’esmalt, a càrrec d’Antònia Miralles.
Escola d’art
De les 17 a les 18 h
Taller de ceràmica (1a planta)
Activitat oberta al públic

Art viu - Pintura mural i dansa

Fusió del llenguatge plàstic de la pintura mural amb el moviment de la dansa. Un espai de creativitat per treballar i
ser sense judicis. Impartit per Marta Moran i Judit Rodrigo.
Aula de teatre i dansa i Escola d’art
De 17.30 a 19.45 h
Aula 3 (3a planta)
Activitat oberta per a joves de 10 a 13 anys

Selfie versus autoretrat

Ara que vivim la invasió mediàtica de les selfies, què en penses? És el mateix una selfie que un autoretrat?
Entre tots intentarem donar-hi resposta experimentant i provant, a càrrec de Montserrat Altimiras.
Escola d’art
De les 18 a les 19 h
Taller de fotografia (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys

Com sona aquesta sala?

Taller de condicionament acústic de sales. Adreçay a persones que vulguin saber com millorar l’acústica de les sales
on toquen, graven, editen o escolten música. A càrrec de Lluís Casahuga.
Institut de música
De les 18 a les 20 h
Aula Bach (5a planta)
Activitats per als alumnes de GM i oberta al públic amb inscripció prèvia

Masterclass música de cambra

Masterclass amb els grups de cambra de l'IM, a càrrec de Gerard Claret
Institut de música
De les 18 a les 20.30 h
A determinar
Activitat interna adreçada als alumnes de GM

Il·lumina la fusta

Taller de creació d’una làmpada de sobretaula a partir de petites peces de fusta. A càrrec d’Eva Insa.
Escola d’art
De les 19 a les 20.30 h
Taller de restauració (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys

Fes el teu segell

Taller de gravat i estampat sobre paper amb el Print block. A càrrec de Neus Mola.
Escola d’art
De les 20 a les 21 h
Taller de gravat (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys

Curs d’impressió en 3D

En plena època tecnològica, vols crear les teves pròpies peces amb 3D?
Fes un petit tast tridimensional amb Jordi Pons.
Escola d’art
De les 20 a les 22 h
Taller de plàstica (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys

DIMECRES 21 D’ABRIL
				

Masterclass música de cambra

Masterclass amb els grups de cambra de l'IM, a càrrec de Gerard Claret.
Institut de música
De les 15 a les 18 h
Aula Bach (5a planta)
Activitat interna adreçada als alumnes de GM

Pintura per extracció

Dibuixem amb un procediment indirecte. Partirem d’un suport impregnat amb pintura a l’oli o pastel i anirem creant
amb l’extracció de material. Tot un repte! Taller a càrrec d’Helena Guàrdia i Iolanda Sanmarcos.
Escola d’art
De les 17.30 a les 18.30 h
Taller de pintura (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys

Taller de Txalaparta

Taller de percussió basca txalaparta basat en la pràctica musical, on tots els participants podran aprendre els ritmes
bàsics, a càrrec de David Font.
Institut de música
De les 18 a les 19 h
Aula Beethoven (5a planta)
Activitat interna adreçada als alumnes de GM

Dido 2.0

A Dido 2.0 els participants exploraran elements, idees i temes de l’òpera Dido i Enees del compositor Henry Purcell
per crear la seva pròpia música. No s’interpretarà Dido i Enees sinó que ens inspirarem i utilitzarem les mateixes
idees que Purcell, però d’una manera mol personal. A càrrec de Juanjo Grande.
Institut de música
De les 18 a les 21 h
Sala d’actes La Llacuna (planta soterrani)
Activitat interna adreçada als alumnes de GM

Vertebrant

Activitat fruit de la interacció de les tres escoles del Centre cultural La Llacuna (Escola d’art, Aula de teatre i
dansa, Institut de Música). Creació i muntatge de l’escultura Vertebrant realitzada per l’Escola d’art, amb dansa i la
performance que inclou intervenció musical de Lluís Casahuga.
L’acció simbolitza la situació que ha provocat la pandèmia, representat per l’obligada reclusió, i més endavant per
la sortida a l’exterior amb el distanciament social. Finalment es parla sobre com la unió global de totes les forces de
la societat científica, sanitària i civil, la situació s’encamina a la fi de la lluita contra el virus.
Escola d’art, amb la col·laboració de l’Aula de teatre i dansa i l’Institut de música
A les 19 h
Plaça Guillemó
Activitat oberta a tots els públics

Maridatge d’imatges i música

Us convidem a fer un maridatge entre superposicions d’imatges i peces musicals on l’atzar és el protagonista.
Us hi animeu? A càrrec de Montserrat Altimiras i David Font.
Escola d’art
De les 19.30 a les 20.30 h
Sala 24 (2a planta)
Activitat interna

Ràdio teatre en directe

Assaig de l’emissió en directe d’una ficció sonora, a càrrec dels alumnes del taller d’adults de l’Aula de teatre i
dansa.
Aula de teatre i dansa
A les 19.30 h
Plaça Guillemó
Per a tots els públics

Joieria i esmalts

Taller de joieria on es treballarà el color amb esmalts al foc a petites planxes gravades en coure. A càrrec de Sílvia
Guillem.
Escola d’art
De les 20 a les 21 h
Taller de joieria (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys

DIJOUS 22 D’ABRIL
				

Fes el teu segell

Taller de gravat i estampat sobre paper amb el Print block. A càrrec de Neus Mola.
Escola d’art
De les 17 a les 18 h
Taller de gravat (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys

Taller de Txalaparta

Taller de percussió basca txalaparta basat en la pràctica musical, on tots els participants podran aprendre els
ritmes bàsics, amb David Font.
Institut de música
De les 17.30 a les 18.30 h
Aula Beethoven (5a planta)
Activitat interna adreçada als alumnes de GM

Art Viu - Pintura mural i dansa

Fusió del llenguatge plàstic de la pintura mural amb el moviment de la dansa. Un espai de creativitat per treballar i
ser sense judicis. Impartit per Marta Moran i Judit Rodrigo.
Aula de teatre i dansa i Escola d’art
De 17.30 a 19.45 h
Aula 3 (3a planta)
Activitat oberta per a joves de 10 a 13 anys

Classe oberta de dansa

Assisteix a una classe oberta del grup de dansa TENDU A.
Aula de teatre i dansa
De 17.30 a 18.30 h
Sala d’Actes de la Llacuna
Per a tots els públics

Il·lumina la fusta

Taller de creació d’una làmpada de sobretaula a partir de petites peces de fusta. A càrrec de l’Eva Insa.
Escola d’art
De les 18 a les 19.30 h
Taller de restauració (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys

Cercles de percussió

El taller té la seva base en l’anomenat drum circle. Els participants s’expressen de manera col·lectiva mitjançant
l’ús d’un conjunt de tambors, instruments de percussió i veu per crear un espai musical junts.
A càrrec d’Àlex Carasol.
Institut de música
De les 18 a les 19.45 h
Aula Bach (5a planta)
Activitat interna adreçada als alumnes de GE

Cavallets al carrer!

Com els pintors romàntics sortirem al mig del carrer per pintar amb el cavallet. Hi haurà un grapat cavallets, algú
s’hi apunta? A càrrec de l’Emma Regada.
Escola d’art
De les 18 a les 20 h
Plaça Guillemó
Adreçat a joves de 13 a 17 anys

Exposició de fotografia - ‘Migrar la mirada’, de Pablo Giori

Exposició coral que consta de 26 fotografies analògiques de doble exposició, la primera exposició realitzada per
Pablo Giori de la ciutat de Barcelona i la segona feta per diversos fotògrafs d’arreu del món, on el resultat final és
una imatge generada per la superposició de dos negatius, i per tant, generada mitjançant l’atzar.
Paral·lelament els alumnes de fotografia faran una mostra dels seu treballs experimentant amb la doble exposició.
Escola d’art
A les 19.30 h
Vestíbul La Llacuna i sala B’Art
Activitat retransmesa en directe a l’Instagram de l’Escola d’art (@escoladart_ALV)

Xerrada Pablo Giori i interpretació musical del David Font i Simón Maisano (guitarra)

Reflexió tècnica i conceptual del seu treball Migrar la mirada, sobre la doble exposició amb fotografia analògica
creant un diàleg visual amb la fusió de ciutats que exemplifiquen el caràcter migratori de la societat actual
encaminada a la globalització.
Escola d’art
De les 20 a les 21 h
Sala d’actes
Activitat retransmesa en directe a l’Instagram de l’Escola d’art (@escoladart_ALV)

Curs d’impressió en 3D

En plena època tecnològica, vols crear les teves pròpies peces amb 3D? Fes un petit tast tridimensional amb Jordi
Pons.
Escola d’art
De les 20 a les 22 h
Taller de plàstica (1a planta)
Activitat oberta a majors de 15 anys

Cercles de percussió

El taller té la seva base en l’anomenat drum circle. Els participants s’expressen de manera col·lectiva mitjançant
l’ús d’un conjunt de tambors, instruments de percussió i veu per crear un espai musical junts.
A càrrec d’Àlex Carasol.
Institut de música
De les 20 a les 21 h
Aula Bach (5a planta)
Activitat interna adreçada als alumnes de GM i adults

DIVENDRES 23 D’ABRIL

			

Concert de Sant Jordi

Concert a càrrec dels diferents conjunts instrumentals i grups de cambra de l’Institut de música, com a cloenda de
la Setmana de la Creativitat.
Institut de música
19 h
Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella
Conjunts instrumentals i grups de cambra IM

Mesures Covid-19:
Hem preparat les activitats adaptades a les mesures
sanitàries per a evitar la transmissió de la Covid-19.
Les places són limitades segons l’aforament disponible
i hi ha distanciament de seguretat, ventilació i gel
hidroalcohòlic i l’ús de la mascareta és obligatori.

