
Tallers
de
l'Espai
Jove
GENER-MARÇ 2019

Truca'ns! 
937742200 de 9 a 22 h 
   
Escriu-nos! 
espaijove@martorell.cat 
 
Vine! 
Al Centre Cultural (plaça de les
Cultures)

INSCRIPCIONS: 
 



Febrer

Gener

Iniciació al swing
Curs d’iniciació a l’estil propi del jazz dels anys 20. 

Al final de totes les sessions podràs ballar les 

coreografies bàsiques d’aquest estil. 

Els dijous del 7 al 28 de febrer, a 
les 19:30 h. 15€ tot el curs!

Seriefòrum
Projecció de tres capítols de la coneguda sèrie 

‘Black Mirror’ de Netflix amb un debat posterior 

on parlarem de com les noves tecnologies 

influeixen en el nostre dia a dia.  

26 de gener a les 19:30 h 
Gratuït!

Clown
Deixa't anar i descobreix què hi tens a dins! Curs 

intensiu d’iniciació al clown i tècniques bàsiques 

d’interpretació. 
Els dilluns del 21 de gener al 

25 de febrer, a les 18:30 h 
15€ tot el curs 

Acroioga
Iniciació a les tècniques d’acroioga, on es fusionen 

les acrobàcies, el ioga i el massatge tailandès. 

29 i 31 de gener a les 18 h 
5€ dues sessions - 3€ una sessió

Fotografia amb el mòbil
Taller de perfeccionament de la fotografia amb el 

mòbil, on s’aprendran algunes tècniques 

d’enfocament, jocs de llum i edició a través 

d’algunes app’s.  
20 i 21 de febrer, a les 18 h 

5€ dues sessions - 3€ una sessió

Rap literari
Quan pensem en el rap, pensem en poesia? A 

través d’aquest taller aprendrem l’art d’escriure 

poesies i cançons per rapejar-les a l’escenari. 

27 de febrer, a les 18:30 h 
Gratuït!

Maquillatge de carnaval
Taller de maquillatge i caracterització per les 

festes de Carnaval. Aprendràs des de com pintar 

i jugar amb els colors, fins a simular ferides.    

1 de març, a les 17:30 h 
Gratuït!

Març

20 i 21 de març, a les 18 h 
Gratuït!

Costumitza la teva roba
Tenim roba a casa que no fem servir o està 

trencada? La volem reutilitzar? Reutilitza, crea i 

dona una nova vida a aquestes peces amb la 

creació de bosses, moneders, samarretes...  


