PER A NENS, NENES I JOVES

PER A ADULTS

TARDES

TARDES

ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE
DE 7 A 11 ANYS
Dimarts o dijous de 18 a 19:30h
Matrícula: 15 €
Preu: 35 €
DE 12 A 17 ANYS
Dilluns o dimecres de 18:30 a 20:30h
Matrícula: 15 €
Preu: 40 €
Combinarem diverses tècniques
teatrals i treballarem tots els
aspectes de la interpretació. El curs
finalitza amb una representació final
a Lluïsos Teatre.
A càrrec de: Eva Iglesias i
Marta Altimira
MÀGIA
DE 8 A 12 ANYS
Dimecres de 18:30 a 19:30h
Preu: 25 €
Iniciació a la màgia amb l’objectiu
d’adquirir idees i recursos pràctics
per a realitzar efectes de màgia
de prop amb objectes quotidians,
incloent tant les tècniques com la
presentació i dinamització.
A càrrec de: Raül López

MÚSICA

GUITARRA
A PARTIR DE 7 ANYS
Dimecres o dijous a partir de les
16:30h
Classes individuals: 35 minuts (60 €)
o de 50 minuts (80 €).
Classes amb 2 o 3 alumnes (segons
nivell i edat): 50 minuts (60 €)
Horari a concretar amb la professora.
Mètode eficaç i divertit que et
permetrà aprendre a tocar la guitarra,
música i a interpretar partitures.
Explorarem les diferents possibilitats
que ens ofereix aquest instrument.
A càrrec de: Marta B.
PIANO I LLENGUATGE MUSICAL
A PARTIR DE 6 ANYS
Dimecres de 17 a 19h
1 hora a concretar amb la professora
Preu: 49 €
Volem que l’aprenentatge de la
música i l’instrument et sigui fàcil i
divertit, amb una dinàmica de petit
grup i molt propera.
A càrrec de: Mireia Cereza
MÚSICA EN FAMÍLIA (d’1,5 A 4 ANYS)
Dimarts dos grups:
de 18 mesos a 2 anys: 16:30 a 17:30h
de 2 a 4 anys: 17:30 a 18:30h
Matrícula: 40 € (per material)
Preu: 36 €
Un taller per viure la música per
a nens i nenes entre 18 mesos i
4 anys. Treballarem de manera
triangulada la música, el moviment
i la interpretació des de ben petits
acompanyats de les persones amb
qui tenen més vincle.
A càrrec de: Esther Westermeyer

SALUT I MOVIMENT

JUDO
DE 5 A 8 ANYS
Dimarts i/o dijous de 17:30 a 18:30h
DE 9 A 12 ANYS
Dimarts i/o dijous de 18:30 a 19:30h
A PARTIR DE 13 ANYS I ADULTS
Dimarts i/o dijous 19.30 a 20.30h
Preu: 20 € (1 dia/setm.)
Preu: 35 € (2 dies/setm.)
Treballem el judo, un esport olímpic
de manera molt didàctica, amb el joc
com a eina principal.
A càrrec de: Òscar Gispert
PATINS EN LÍNIA
DE 4 A 14 ANYS
Dijous de 17:30 a 18:30h
Preu: 39 €
Vine a divertir-te: aprendràs
mitjançant jocs i exercicis físics amb
música i coreografia. Coneixeràs la
base tècnica del patinatge per gaudirne al màxim!.
A càrrec de: Ungravity Freestyle
Company

ART I MANUALITATS

PINTURA
Dilluns i/o dimecres de 17 a 20h
Preu: 48 € (1 dia/setm.)
Preu: 72 € (2 dies/setm.)
Amb tècniques de dibuix, aquarel·la
i pastel, estimularem la creativitat i
ens ho passarem bé, amb classes
compartides però individualitzades,
aptes per a tots els nivells.
A càrrec de: Ramon Soler Font
RESTAURACIÓ DE MOBLES
Dijous de 16 a 18h o de 18 a 20h
Preu: 49 €
Un taller per distreure’ns i relaxar-nos,
alhora que recuperarem aquells mobles
o objectes vells que teníem arraconats.
A càrrec de: Mª Lluïsa Moya

NOU
FOTOGRAFIA
Dimecres de 19 a 20:30h
Preu: 35 €
Un taller per descobrir tots els secrets
del nostre equip fotogràfic i començar
a mirar i pensar com a veritables
fotògrafs. Aprendrem tots el principis
SKATE
bàsics de la fotografia des de l’inici: la
DE 6 A 17 ANYS
càmera, la llum, la composició, l’edició
Dimecres de 17:30 a 18:30h
digital, etc. Un taller pràctic on anirem
Preu: 39 €
provant tot allò que anem aprenent, de
Vine a divertir-te i aprèn tots els trucs la manera més fàcil.
que vulguis amb el teu skate gràcies A càrrec de: Enric Mestres
al petit skatepark mòbil que muntem
per a les classes.
ARTS ESCÈNIQUES
A càrrec d’Ungravity Freestyle
TEATRE
Company
Dilluns o dimecres de 20:30 a 23h
Matrícula: 15 €
Preu: 45 €
Combinarem diverses tècniques
teatrals i treballarem tots els aspectes
de la interpretació. El curs conclou
amb una representació final a Lluïsos
Teatre.
A càrrec de: Marta Altimira, Marta
Sorribas, Eva Saumell i Eva Iglesias

SALUT I MOVIMENT

IOGA (HATHA)
Dimarts i/o divendres de 19 a 20:15h
Preu: 32 € (1 dia/setm.)
Preu: 48 € (2 dies/setm.)
El ioga és una pràctica física i
mental, pensada per treballar
la globalitat de la persona, amb
l’objectiu de calmar la ment i enfortir
i flexibilitzar el cos.
A càrrec de: Piero Caterino

NO

U
JUDO - DEFENSA PERSONAL
Dimarts i dijous 19:30 a 20:30h
Preu: 20 € (1 dia/setm.)
Preu: 35 € (2 dies/setm.)
Treballem l’autodefensa des de
l’art del judo, un esport olímpic,
de manera molt didàctica i que ens
aportarà seguretat en un mateix,
millor percepció i control del propi
cos i millorarem la motricitat, la
flexibilitat, la força i la resistència.
A càrrec de: Òscar Gispert
MÚSICA

GUITARRA
A PARTIR DE 16 ANYS
Dimecres o dijous a partir de les
16:30h
Classes individuals: 35 minuts (60
€) o de 50 minuts (80 €).
Classes amb 2 o 3 alumnes (segons
nivell i edat): 50 minuts (60 €)
Horari a concretar amb la professora.
Mètode eficaç i divertit que et
permetrà aprendre a tocar la guitarra,
música i a interpretar partitures.
Explorarem les diferents possibilitats
que ens ofereix aquest instrument.
A càrrec de: Marta B.

PIANO I LLENGUATGE MUSICAL
Dimecres de 17 a 19h
1 hora a concretar amb la professora
Preu: 49 €
Volem que l’aprenentatge de la
música i l’instrument et sigui fàcil
i divertit, amb una dinàmica de petit
grup i molt propera.
A càrrec de: Mireia Cereza

HUMANITATS

HISTÒRIA DE L’ART
Dimarts de 17 a 18:30h i/o
de 18:30 a 20h
Preu: 39 € (1 taller)
Preu: 70 € (2 tallers)
De 17 a 18:30h s’estudiaran les
obres dels millors representants
de l’art modern català: Viladomat,
Fortuny, Campeny, Cerdà, Martorell
o Sagnier.
De 18:30 a 20h s’estudiarà l’art
egipci, des dels seus orígens fins
a Cleòpatra. Més de 5.000 anys
d’història.
A càrrec de: Xesco Ramos

NOU
ESCRIPTURA CREATIVA
Dimecres de 18 a 20h
Preu: 35 €
Aquest taller en servirà per a
escriure i llegir els textos que surtin
de la nostra ploma, analitzant la
nostra manera de narrar i de crear
els personatges que mouen els fils
de les històries. Per a tots aquells
que els agradi escriure i vulguin
trobar un racó on compartir aquest
plaer literari!
A càrrec de: Núria Curcoll

PER A ADULTS

RESTAURACIÓ DE MOBLES
Dijous de 10 a 12h
Preu: 49 €
Un taller per distreure’ns i relaxarnos, alhora que recuperarem aquells
mobles o objectes vells que teníem
arraconats.
A càrrec de: Mª Lluïsa Moya
FOTOGRAFIA
NOU
Dijous d’11 a 12:30h
Preu: 35 €
Un taller per descobrir tots els secrets
del nostre equip fotogràfic i començar
a mirar i pensar com a veritables
fotògrafs. Aprendrem tots el principis
bàsics de la fotografia des de l’inici: la
càmera, la llum, la composició, l’edició
digital, etc. Un taller pràctic on anirem
provant tot allò que anem aprenent, de
la manera més fàcil.
A càrrec d: Enric Mestres

HUMANITATS

ANGLÈS (Nivell bàsic)
Dimarts de 10 a 11:30h
Preu: 39 €
T’introduiràs a la llengua amb
conceptes bàsics de gramàtica,
vocabulari i conversa bàsica. Un curs
molt pràctic i eficaç.
A càrrec de: Steven Tolliver

ESCRIPTURA CREATIVA NOU
Dijous de 10 a 12h
Preu: 35 €
Aquest taller en servirà per a
escriure i llegir els textos que surtin
de la nostra ploma, analitzant la
nostra manera de narrar i de crear
els personatges que mouen els fils
de les històries. Per a tots aquells
que els agradi escriure i vulguin
trobar un racó on compartir aquest
plaer literari!
A càrrec de: Núria Curcoll

JORNADA DE PORTES OBERTES

SALUT I ESPORTS

Més informació

ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT GRAN
Dimarts i/o dijous de 10 a 10:50h
Preu: 20 € (1 dia/setmana)
Preu: 35 € (2 dies/setmana)
Faràs activitat física de baixa
intensitat de manera divertida
per abandonar el sedentarisme i
aconseguir, poc a poc, matenir la
mobilitat articular en un estat òptim.
A càrrec de:

Del 17 al 21 de setembre podeu venir a visitar l’entitat i les instal·lacions.
Es faran els tallers en obert en els seu horari habitual i podreu conèixer els
professors.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Inscripcions: a partir del 3 de setembre a Lluïsos de Gràcia o a través de la
pàgina web www.lluisosdegracia.cat
10% DE DESCOMPTE, per les persones sòcies de Lluïsos.

Com arribar-hi:
Metro
L3 Lesseps (10 minuts)
L4 Joanic (12 minuts)

Lluïsos de Gràcia
Pl. del Nord, 7-11
08024 Barcelona
932 183 372
www.lluisosdegracia.cat
Horaris de recepció
De dilluns a divendres de 17 a 21h

Bus
22, 24, 27, 32, H6 116
(5-10 minuts)

JUDO - DEFENSA PERSONAL
NOU
Divendres de 13 a 14 h
Preu: 20 € (1 dia/setm.)
Treballem l’autodefensa des de
l’art del judo, un esport olímpic,
de manera molt didàctica i que ens
aportarà seguretat en un mateix,
millor percepció i control del propi
cos i millorarem la motricitat, la
flexibilitat, la força i la resistència.
A càrrec de: Òscar Gispert
Organitza:

Amb el suport de:

2018-19

PINTURA
Dimarts i/o dijous de 10 a 13h
Preu: 48 € (1 dia/setmana)
Preu: 72 € (2 dies/setmana)
Taller de dibuix, aquarel·la i/o pastel
Estimularem la creativitat i ens
ho passarem bé, amb classes
compartides però individualitzades,
aptes per a tots els nivells.
A càrrec de: Ramon Soler Font

Lluïsos de Gràcia

ART I MANUALITATS

Portretess:
obe 21 de
17 alembre
set

Tallers

MATINS

d’OCTUBRE
a JUNY

Oberts a
tothom!

