extraescolARTS
Arts Escèniques per a infants i joves

A extraescolARTS ens dediquem a proporcionar als centres educatius de tot Catalunya activitats extraescolars relacionades amb les arts escèniques (cant coral, teatre,
teatre musical...). Les arts escèniques són una complerta eina educativa, complementària a la formació reglada, ja que combinen el treball en habilitats lingüístiques,
corporals i emocionals i fomenten la socialització dels nens i joves. Comptem amb un equip de professors que són professionals en actiu del món de les arts escèniques i
combinen la seva activitat performativa amb l’activitat docent, tots amb una llarga experiència.

Proposta d’activitats pel curs 2016 - 2017

TEATRE MUSICAL
Els nens i les nenes preparen una adaptació de l’obra de teatre musical escollida. Cadascú ha de defensar el seu paper en l’obra, en la qual haurà d’actuar, cantar i ballar.
És un treball integrat i que culmina amb una representació davant del públic. Requereix estudi a casa del paper assignat, fomenta les habilitats de relació i la importància
del grup com a entitat creativa i de l’individu dins el grup.
La nostra proposta de grups de treball és la següent:




Taller de Teatre Musical per a nens i nenes de 6 a 9 anys (1er a 5è primària).
 1,5h setmanals.
 Mínim 10 alumnes.
 Es fa una representació a final de curs de l’obra treballada.
Taller de Teatre Musical per a nens/es i joves de 10 a 16 anys (6è primària a 4art d’ESO).
 1,5h setmanals.
 Mínim 10 alumnes.
 Es fa una representació a final de curs de l’obra musical treballada.

Per fer les activitats es requereix una aula o espai diàfan, gran, preferiblement amb miralls. Aquest espai ha d’estar equipat amb un reproductor de música amb connexió
per a dispositiu portàtil, WIFI, un piano o teclat i dos faristols.

PROFESSORAT
ANNA VALLDENEU URPINA. Cantant, actriu i psicòloga (UAB). Coach i professora de veu, cant (Certified Master Teacher – EVTS) i interpretació amb més de 15 anys
d’experiència. Estudis realitzats a Barcelona i Londres. Professora dels Estudis de Psicologia a la UAB i la UOC durant 4 anys. Professora i coach vocal de la tercera edició
d’Operación Triunfo (TV1) i El Número Uno (Antena3). Coach vocal dels muntatges teatrals Què (dirigit per Àngel Llàcer i Manu Guix) i Cançons per un nou món, entre
d’altres. Directora de l’obra de teatre musical The Wild Party (Teatre Gaudí Barcelona, febrer 2013) nominada a 3 premis Butaca. Component del grup a capella CODA
amb el qual ha gravat 2 CDs (Eclèctic i Back to 6). Fundadora i directora de l’estudi VOCAL FACTORY.

TARIFES
96€ el trimestre per les activitats d’1,5h setmanals.
*Pels tallers, en el cas que hi hagi més de 15 alumnes s’haurà de desdoblar el grup.
*En el cas que hi hagi membres de la mateixa família s’aplicarà un 20% de descompte.

HORARIS
Dimarts
17,05h a 18,35h – Teatre musical petits.
18,35h a 20,05h – Teatre musical grans.

CONTACTE i CONTRACTACIÓ
Anna Valldeneu Urpina

extraescolarts@gmail.com
605 800 869

