MNGF

M O N O G R À F I C S

E S C O L A
D ’ A R T
FOTOGRAFIA PER A JOVES (DE 14 A 16 ANYS)
Curs teoricopràctic en el que ens iniciarem amb les tècniques fotogràfiques que
ens permetran entendre i controlar de forma manual la nostra càmera. Explorarem
el llenguatge visual bàsic i sobretot experimentarem amb la fotografia.
Els alumnes han de portar fotografies fetes per ells, en un USB, en les quals no hagi
sortit el que volien i una càmera i instruccions ( si les tenen), objectius i accessoris.
Nombre màxim d’alumnes: 8
Del 5 d’octubre al 30 de novembre del 2022
Dimecres de les 16 a les 18 h

FOTOGRAFIEM AMB EL MÒBIL
Tots portem el mòbil arreu i per tant una càmera disponible per enregistrar tot el
que veiem. Vols conèixer-la i aprofitar millor les possibilitats que et dona? Saber
perquè algunes fotografies no et queden bé?
Nombre màxim d’alumnes: 8
Del 20 d’octubre al 24 de novembre del 2022
Dijous de les 17 a les 19 h

TÈCNIQUES BÀSIQUES DE LA FOTOGRAFIA:
CONEIXEMENT DE LA CÀMERA 1
Curs teoricopràctic en el que ens iniciarem amb les tècniques fotogràfiques que
ens permetran entendre i controlar de forma manual la nostra càmera. Explorarem
el llenguatge visual bàsic aplicant tècniques com la profunditat de camp o el
control del moviment. Farem pràctiques senzilles que ens donaran les claus per a
les nostres fotografies més quotidianes.
Nombre màxim d’alumnes: 8
Del 26 de gener al 30 de març del 2023
Dijous de les 17 a les 19 h

CIANOTÍPIA
La cianotípia és un procediment fotogràfic alternatiu per al positivat d’una imatge,
que crea impressions de color blau – cian. VA ser l’astrònom anglès, Sir John
Hershel, qui el va descobrir el 1842. En aquest taller ensenyarem la tècnica i com
podem experimentar i crear amb ells sobre diferents materials
Els alumnes han de portar fotografies digitals en un USB, per poder-les treballar i
passar-les a acetats.
Nombre màxim d’alumnes: 6
Del 4 de maig al 8 de juny del 2023
Dijous de les 17 a les 19 h

CURS DE MODELAT DE NU (CERÀMICA)
Partint d’una model al natural, estudiarem la figura humana i aprendrem a
representar-la en volum, treballant i modelant el fang.
Nombre màxim d’alumnes: 6
Del 8 de maig al 12 de juny del 2023
Dilluns de 20 a 22 h

HISTÒRIA DE L’ART 2
MUSEUS
L’actual concepte del museu és modern però prové d’una llarga tradició.
Recorrerem la història de la casa de les museus i explorarem museus d’arreu del
món: les seves col·leccions, la gestió i els espais, entre altres.
Nombre màxim d’alumnes: 10 persones
Del 1 de febrer al 29 de març del 2023
Dimecres de 18 a 19 h ( excepte el 8 de març)

HISTÒRIA DE L’ART 3
EL BARROC
Analitzarem aquest estil des dels seus orígens italians al segle XVII, constatant les
profundes transformacions que provocà en l’art de la mà dels seus més destacats
creadors i les seves obres.
Nombre màxim d’alumnes: 10 persones
Del 3 de maig al 21 de juny del 2023
Dimecres de 18 a 19 h

PREUS
					Matriculat
Fotografia per a joves			
72 €		
Fotografiem amb mòbil			
45 €		
Tècniques bàsiques de la fotografia
90 €		
Cianotípia				
54 €		
Curs de dibuix i modelat de nu		
45 €		
Història de l’art 1		
Museus
				
31,50 €
El barroc
			
36 €

No matriculat
96 €
60 €
120 €
72 €
60 €
42 €
48 €

A U L A D E
T E A T R E
TALLER D’INTRODUCCIÓ A L’ESCRIPTURA TEATRAL
Taller eminentment pràctic en què, a partir de diferents exercicis d’escriptura
teatral individuals i de grup, jugarem a fer de dramaturgs (en anglès playwrigth,
aquell que escriu un joc). Al mateix temps estimularem la creativitat i donarem
unes pautes formals bàsiques per tal que, tot jugant, cada participant pugui
escriure una obra de teatre de curta durada. La darrera sessió del curs serà oberta
al públic i consistirà en una lectura dramatitzada dels treballs finals.
Del 3 d’octubre al 19 de desembre del 2022
Del 4 d’octubre al 20 de desembre del 2022

Dilluns de 18 a 20 h
Dilluns de 20 a 22 h

PREUS

						Matriculat
Taller d’introducció a l’escriptura teatral		
99 €		

I N S T I T U T
M Ú S I C A

No matriculat
132 €

D E

DONES I MÚSICA 1
Les dones compositores de tots els temps: la seva vida i la seva música
Del 13 de setembre del 2022 al 31 de gener del 2023
Dimarts de 17 a 18 h

La música del segle XX. Una altra mirada. 1
No tota la música del segle XX és dissonant i terrible. Us fa por el segle XX? Veniu i
ja no haureu de patir si apareix Schoenberg al programa de concert.
Del 14 de setembre del 2022 a l’1 de febrer del 2023
Dimecres de 16 a 17 h

Dones i música 2
Les dones compositores de tots els temps: la seva vida i la seva música
Del 7 de febrer al 27 de juny del 2023
Dimarts de 17 a 18 h

La música del segle XX. Una altra mirada. 2
No tota la música del segle XX és dissonant i terrible. Us fa por el segle XX? Veniu i
ja no haureu de patir si apareix Schoenberg al programa de concert.
Del 8 de febrer al 28 de juny del 2023
Dimecres de 16 a 17 h

PREUS
				Matriculat
Dones i música 1		
81 €		
La música del segle XX. 		
81 €		
Una altra mirada. 1
Dones i música 2		
67,5 €		
La música del segle XX. 		
76,5 €		
Una altra mirada. 2

No matriculat
108 €
108 €
90 €
102 €

DESCOMPTES MONOGRÀFICS
Descomptes generals
2n monogràfic: 5% de descompte
3r o més monogràfics: 10% de descompte
5% de descompte als residents a Andorra la Vella
(acumulables als altres descomptes)
Descomptes Carnet Jove
Persones no matriculades : Preu de monogràfic per a matriculats
Persones matriculades en qualsevol de les escoles artístiques de la Llacuna
1 monogràfic: 10% de descompte

INFORMACIÓ GENERAL
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Centre cultural la Llacuna
c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4
AD500 Andorra la Vella
Tel.: 730 037
lallacuna@comuandorra.ad
Facebook: Cultura Andorra la Vella
Twitter: @CulturaALV
andorralavella.ad

