
SETMANA DE LA 
CREATIVITAT

del vuit a l onze

maig 

Cultura Andorra la Vella

 

Activitat Dia Hora Espai Edats

Transformant una caixa  
Partirem d’una caixa de fusta (de cigars), la 
qual rascarem, tenyirem i envernissarem (o 
fins i tot es podrà fer algun calat o envellir-la 
segons decideixi l’alumne), fins transformar-
la en un objecte  de decoració.

8 De 15 a 17 h Taller de Restauració 
(1a planta)

A partir 
de 15 anys

Instal·lació interactiva 
Els participants podran crear espais sonors 
i visuals en funció dels seus gustos i de com 
manipulin el controlador midi instal·lat.

8 De 17 a 20 h Aula Beethoven Tot públic 
(TP)

Flors per a jardí flotant
Taller de confecció de flors amb materials 
variats.

8 De 17.30 a 19.30 h Taller de Plàstica 
(1a planta)

Per a infants 
de 6 a 12 anys

Caminem, cantem, piquem i 
repiquem  
Teatralització d’una excursió al zoo 
a través del moviment, amb cançó  i 
coreografia. Es treballa l’assimilació de les 
principals figures rítmiques, l’afinació i la 
coordinació de diferents moviments alhora. 

8 De 18 a 19 h Aula Bach 
(5a planta)  TP i famílies

Assaig obert “Palplantats”   
Podràs veure com els infants de l’Aula de 
Teatre  assagen l’espectacle de final de curs.

8 De 18.30 a 19.15 h Sala 3
(3a planta) TP

Dansa al vestíbul 
Podràs veure les coreografies que estan 
assajant les alumnes de dansa del grup 
Arabesque

8 De 18.45 a 19.15 h Vestíbul TP

Fallaires d’Andorra la Vella  
Assaig a porta oberta del ‘Folk a l’escola’. 
Vine a conèixer els instruments tradicionals 
que es toquen a l’Escola Folk del Principat.

8 A les 20 h Sala Bach 
(5a planta) TP

Assaig obert Taller d’Adults  
Podràs veure com els alumnes adults de 
l’Aula de Teatre assagen l’espectacle de final 
de curs.

8 De 20.45 a 21.45 h Sala 3
(3a planta)  

A partir 
de 15 anys
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Flors per a jardí flotant
Taller de confecció de flors amb materials 
variats.

9 De 17.30 a 19.30 h Taller de Plàstica 
(1a planta)

Per a infants 
de 6 a 12 anys

Música en família
Classe de sensibilització musical pensada per 
als més petits i els seus pares (o familiars). 
Cantarem, recitarem, treballarem el 
moviment i diverses qualitats del so.

9 De 17.45 a 18.30 h Aula Beethoven
(5a planta) TP

Reenquadra
En una fotografia hi poden haver altres 
imatges amagades.
Aprendrem a donar força al que realment 
volem ensenyar en una imatge.

9 De 18 a 19 h Taller de fotografia
(1a planta)

A partir 
de 15 anys

Teatre a la plaça 
Podràs veure com els joves del Grup Estable 
de l’Aula de Teatre i Dansa assagen els seus 
personatges a partir de jocs col·lectius.

9 De 19 a 19.45 h Plaça Guillemó TP

Enjoia’t amb fulles 
A partir de diferents models de fulles, les 
serrarem en metall i en farem arracades o 
penjolls.

9 De 19 a 20.30 h
Taller de Gravat i 

Joieria 
(1a planta)

A partir 
de 15 anys

Espectacle “Les Lloronas”
Una peça de microteatre escrita i dirgida per 
Jaume Viñas que espera fer-vos riure de tant 
plorar.

9 A les 20 h  i a les 
20.30 h

Terrassa
(5a Planta) TP

Dibuix espontani 
Amb unes pautes senzilles descobriràs que 
pots ser més lliure dibuixant.

9 De 20 a 21 h Taller de Pintura 
(1a planta)

A partir 
de 15 anys

Dansa del ventre o sevillanes
Aprofitant que per al curs vinent hem 
programat el micromonogràfic 2X2 de 
dansa, oferim una classe gratuïta perquè et 
decideixis a inscriure’t.

9 De 20.15 a 21.15 h Sala 1
(3a planta) 

A partir 
de 15 anys
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La plaça porta cua 
L’Institut de Música d’Andorra la Vella posa 
un piano de cua a la plaça Guillemó, 
a disposició dels ciutadans que vulguin 
tocar-lo.

10 De les 13 a les 19 h Plaça Guillemó TP

Estampa la teva estampa
Farem un gravat en relleu amb linòleum i 
l’estamparem sobre paper o roba.

10 De 17 a 18 h
Taller de Gravat i 

Joieria
(1a planta)

A partir 
de 15 anys

Classe oberta de dansa 
Vine a conèixer com són les classes de dansa 
per a infants.

10 De 17.30 a 18.30 h Sala 1
(3a planta) TP

Esbart dansaire d’Andorra la Vella 
Vols veure quines danses hem estrenat per 
al nostre festival “Ballem per primavera”? 
Apropa’t a la sala d’assajos i els nostres 
membres infantils i juvenils te’n faran una 
demostració.

10 A les 18 h Sala 4 
( 3a planta) TP

Fallaires d’Andorra la Vella 
Assaig a porta oberta del ‘Folk a l’escola’. 
Vine a conèixer els instruments tradicionals 
que es toquen a l’Escola Folk del Principat.

10 A les 18.30 h Espai Cultura Popular 
(3a planta) TP

Assaig obert 
“La història del soldat” 
Podràs veure com els infants de l’Aula de 
Teatre  assagen l’espectacle de final de curs.

10 De 18.30 a 19.15 h Sala 2
(3a planta) TP

Director improvisat
Actuació de l’Orquestra de l’IM amb la 
participació del públic.

10 De 19 a 19.30 h

Cap del carrer, plaça 
Guillemó, Pl. Príncep 
Benlloch, hall Centre 

Congressos

TP

Conferència 
“Ajudant a milions d’alumnes a aconseguir 
els seus somnis gratuïtament” a càrrec de 
David Calle, nominat al Global Teacher Price 
2017.

10 A les 20 h Centre de Congressos Públic adult

Cariband 
Vols participar en el taller de salsa urbana 
que ha preparat l’Associació de Ball Social 
Estil Caribeny? Apropa’t al vestíbul de La 
Llacuna i anima’t a ballar amb nosaltres!

10 A les 21 h Vestíbul TP
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Neriage
Tècnica que consisteix a sobreposar 
capes primes de fangs de diferents colors, 
aprimar, tornar a tallar transversalment 
o verticalment fins a aconseguir diversos 
efectes de marbrejat.

11 De 17 a 18 h Taller de Ceràmica 
(1a planta)

A partir 
de 15 anys

Grup de saxos infantil
Mostra d’audició i assaig del grup infantil de 
saxos. 

11 A les 18 h Vestíbul TP

Picogravat
Amb una piconadora crearem un gravat 
gegant i l’estamparem sobre una peça de 
tela.

11 De 18.30 a 20 h Plaça Guillemó TP

Pensem Martí i Pol - Recorregut 
poètic 
Petit aperitiu per conèixer el treball de 
creació que els alumnes del Taller de Joves 
de Teatre han preparat a partir de textos de 
narrativa, poesia, assaig...

11 De 19 a 19.45 h Itinerant per 
La Llacuna TP

Visita al Teatre Comunal 
Vine a conèixer el Teatre Comunal de la mà 
dels alumnes del Taller de Joves, que et faran 
una visita guiada per les seves entranyes.

11 A les 18 h Teatre Comunal TP

Agrupació Sardanista Andorrana 
T’agradaria aprendre què són els curts i 
els llargs dins una sardana? L’Agrupació 
Sardanista Andorrana és a La Llacuna, tots 
els dijous, per ensenyar-t’ho. 
Atansa’t a provar-ho!

11 De 20 a 21 h Sala 4 
(3a planta) TP

Dansa del ventre o sevillanes
Aprofitant que per al curs vinent hem 
programat el micromonogràfic 2X2 de 
dansa, oferim una classe gratuïta perquè et 
decideixis a inscriure’t.

11 De 20.15 a 21.15 h Sala 1
(3a planta) 

A partir 
de 15 anys

Rooftop music (Concert al terrat) 
Coneixes el rooftop de la Llacuna? Vine i 
gaudeix d’una vetllada de música i cervesa a 
càrrec dels professors de l’Institut de Música.
Obres de Brouwer, Beatles, Iturralde, Diabelli 
i Muczynski amenitzaran un concert amb 
vistes.
Amb la col·laboració de Heineken. 

11 A les 20.30 h Terrassa 
(5a planta) TP

Divendres 12, a les 13.30 h, es farà el sorteig de premis al vestíbul del Centre Cultural La Llacuna


