COM SI FOS
UN SOMNI
QUAM JOVE
Del 14 al 17 de juliol de 2020

ART + JOC + NATURA
Estada a la natura per experimentar
amb les possibilitats creatives de l’art
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys

Aquest taller intensiu és una excusa per explorar una relació a tres bandes
entre ART + JOC + NATURA. Consisteix en una estada de quatre dies en una
casa ubicada en plena natura, on descobrirem, experimentarem i jugarem
de forma interdisciplinària amb l’art contemporani.
Ens visitaran artistes d’àmbits diferents: un mag, una artista visual, un músic, una performer, etc. I, a partir de l’experiència amb aquestes persones
es duran a terme les activitats de cada jornada i un projecte comú entre
tots els participants. La ficció serà la temàtica vertebradora de tot el taller.
Al juliol necessitarem recuperar, més que mai, el contacte amb l’entorn
natural i amb els amics. Incentivarem l’experiència sensorial i estètica que
la natura pot aportar-nos en un moment de reconnexió i reflexió com
l’actual.
ACTIVITATS Contacte directe amb l’entorn natural, excursions i tallers a
la natura, jocs de lleure, gimcana, jocs de nit amb llanternes, nit d’estels i
astronomia, activitats relacionades amb les arts plàstiques que permetin
expressar sentiments i emocions, màgia, teatre, activitats d’aigua, festa de
cloenda, etc.

ESTADA Ens allotjarem en una casa situada a l’Esquirol, al Cabrerès. En un
entorn rural, enmig de la natura.
PREU 275 € per participant (220 € participants d’anteriors tallers d’ACVIC).
El període d’inscripció estarà obert fins el dimarts 7 de juliol. Places limitades. Es reserva plaça per ordre de pagament.
L’activitat QUAM JOVE 2020 pot ser ajornada o cancel·lada a causa de
les restriccions ocasionades per la crisi sanitària del COVID-19. L’entitat organitzadora de l’activitat es compromet a retornar l’import íntegre de la
inscripció en cas que aquesta no es pugui dur a terme.
Accés a tota la informació i al formulari d’inscripció

ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies
Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04 . www.acvic.org . educacio@acvic.org
De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h.
Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h. Festius tancat.

Segueix-nos a		

#quamjove

