TALLER D’ESTIU

UN MÓN
DE COLORS
Del 26 al 29 de juny de 2018
De 9.30 a 13.00 h
Per a nens i nenes de 6 a 9 anys

ACVIC

TALLER D’ESTIU

Per a nens i nenes de 6 a 9 anys
Taller per experimentar, jugar i aprendre a través de l’art.

CONTINGUTS DEL CURS
En aquest taller emprendrem un viatge pel planeta, tot coneixent
artistes d’arreu. De quins colors són les teles africanes? Com sona
una kalimba? Amb la remolatxa es pot pintar? Els tòtems d’Oceania
poden tenir rostres d’animals?
Coneixerem artistes contemporanis i explorarem els orígens de les
diferents expressions artístiques a través d’un recorregut sensorial
per tradicions artístiques d’arreu del món.
1a sessió
Dimarts 26 de juny – Els sons de l’Àfrica

Segueix-nos a:

3a sessió
Dijous 28 de juny – Amèrica, amb els ulls tancats i les mans ben
obertes
4a sessió
Divendres 29 de juny – El moviment i el ritme amagat a Europa

REQUERIMENTS
Us recomanem dur esmorzar i roba que es pugui embrutar.
Algunes activitats es duran a terme a l’entorn d’ACVic.

PREU
30 € (24 € per als Amics d’ACVic, socis d’H. Associació per a les Arts
Contemporànies i participants d’anteriors tallers d’ACVic).
El període d’inscripció estarà obert fins al dimecres 20 de juny de
2018. Es pot realitzar a partir del formulari que trobareu a la web
d’ACVic o trucant al 93 885 37 04. Places limitades. Es reserva plaça
per ordre de pagament.

EDUCADORES
Bruna Dinarès i Elisabet Wenceslao, membres de l’equip educatiu
d’ACVic.

www.natnots.cat

De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00
a 20.00 h. Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h.

Sant Francesc 1. 08500 Vic. Tel +34 93 885 37 04
info@acvic.org · educacio@acvic.org · www.acvic.org

ACVIC CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES

Per a més informació:

2a sessió
Dimecres 27 de juny – Les formes d’Àsia i Oceania

