Activitats per a pares i mares (i adults)
Coral
T'agrada cantar? El Cant Coral és una magnífica ocasió per sentir la
màgia de fer música en conjunt. I res més divertit que una coral per
sentir aquesta màgia amb un plus de ritme i moviment.
No cal tenir coneixements previs, només moltes ganes de fer-ho!

Grup Instrumental d'Adults
Si toques algun instrument i tens ganes de formar un grup, aquest és
el teu moment. Pots participar en el grup amb qualsevol instrument:
formarem una orquestra a partir dels instruments que aporteu.
Cal tenir uns mínims coneixements instrumentals.

Teatre Musical
T'agrada cantar, ballar i actuar? Et coneixes tots els musicals i
sempre has desitjat poder formar part d'algun d'ells? Tens ganes de
trepitjar un escenari per desenvolupar les teves dots artístiques?
Doncs ara pots fer-ho!
Només cal tenir-ne ganes i perdre la vergonya!

Tècnica vocal en grup i interpretació de cançons
Si sempre has desitjat aprendre a cantar, ara és el moment. A partir
d'un grup reduït, podràs treballar els elements bàsics de la tècnica
vocal i de la improvisació.
Treballarem un repertori de cançons de l'interès del grup, a la vegada
que anirem desenvolupant els elements del cant.
Només cal tenir-ne ganes! Depenent del nivell dels participants, es
faran grups diferenciats.

Sortides a concerts i espectacles
Si el teu interès està centrat en gaudir de la música o del teatre però
com a oient, pots formar part d'aquest grup!
Periòdicament, es buscaran espectacles i concerts als quals assistir, i
farem un treball previ a l'escola, per tal de conèixer tots els elements
del que anem a veure, i poder gaudir més a fons de l'experiència.
Cal tenir interès per la cultura i l'art i, sobretot, ganes d'establir
relacions amb altres famílies del centre en un ambient distès i
agradable.

Llenguatge i coneixements musicals
Vols ajudar els teus fills/es en això de la música i no saps
ho? Amb les nostres classes de llenguatge i coneixements
entendràs millor què és el que treballen a les classe
compartir l'experiència amb ells, al mateix temps que vas
música.
Cal tenir interès per l'activitat.
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Teatre i Veu: fora vergonyes!
Sempre has volgut fer teatre? Vols viure l'experiència de transformarte dalt d'un escenari? Tens una professió que implica una activitat
vocal exigent i vols millorar aspectes tècnics?
Recuperant el joc com a eina d’aprenentatge prendrem consciència
del propi cos i dels recursos de la nostra veu, iniciant un camí
d'autoconeixement i apertura, a la vegada que guanyem
espontaneïtat.
De ben segur que les eines apreses ens serviran per tota la vida a
l'hora de parlar en públic, desinhibir-nos, millorar la nostra presència,
la dicció i projecció de la veu, etc.

Altres
Tens alguna inquietud musical o artística que no veus reflectida en
aquestes ratlles? Si ens dius quina és, intentarem donar-li forma!

